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1. Паспорт 

Програми забезпечення пожежної безпеки на території Чернігівській області 

на 2021-2027 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Обласна державна адміністрація 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Кодекс цивільного захисту України, 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30.09.2015 № 775 «Про 

затвердження Порядку створення та 

використання матеріальних резервів 

для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій», 

розпорядження голови Чернігівської 

обласної державної адміністрації 

«Про розроблення проєкту Програми 

забезпечення пожежної безпеки на 

території Чернігівської області на 

2021-2027 роки» від 15 червня 2020 

року №291  

3. Розробник програми Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Чернігівській області 

4. Співрозробники програми Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій, 

Департамент соціального захисту 

населення, Управління освіти і науки, 

Управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації, Служба у 

справах дітей облдержадміністрації 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Чернігівській області  

6. Учасники програми Департаменти культури і туризму, 

національностей та релігій, 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації, Управління 

освіти і науки, охорони здоров'я 

облдержадміністрації, Служба у 

справах дітей облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, районні ради, 

Чернігівська, Ніжинська, Новгород-
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Сіверська, Прилуцька міські ради, 

сільські, селищні ради, 

міськвиконкоми, телерадіокомпанії, 

підприємства, заклади, Управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Чернігівській області  

7. Термін реалізації програми 2021-2027 роки 

7.1. Етапи виконання програми І етап: 2021-2023 роки 

ІІ етап: 2024-2027 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Обласний бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього,  

у тому числі: 

коштів обласного бюджету 

 

 

85034,250 тис. гривень 

 

85034,250 тис. гривень 

 

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

«Програма забезпечення пожежної безпеки на території Чернігівської області 

на 2021-2027 роки» не потребує стратегічної екологічної оцінки.  

 

2. Визначення проблем,  

на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Стан забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів 

різних форм власності знаходиться в прямому зв’язку з соціально-

економічними процесами, що відбуваються в суспільстві. З кожним роком 

збільшуються матеріальні збитки від пожеж, які все частіше загрожують життю 

і здоров’ю людей. 

Гострота проблеми забезпечення пожежної безпеки регіону 

характеризується наступними аналітичними висновками. За останні п’ять років 

в Чернігівській області виникло 11559 пожеж, на яких загинуло 378 людей, в 

тому числі 9 дітей, та 147 осіб отримали травми.  

В житловому секторі виникло 5960 пожеж (51 % від їх загальної 

кількості). Вогнем знищено і пошкоджено 5759 будівель і споруд. 

На об’єктах різних форм власності виникла 281 пожежа, в тому числі в 

закладах освіти - 9, закладах охорони здоров’я - 7. 

Щорічні економічні втрати від пожеж в середньому складають близько 

62 млн грн, вогнем знищуються та пошкоджуються більше 1100 будівель та 

споруд. 

На території області щодоби в середньому виникає 6 пожеж. Кожні п’ять 

днів на пожежах гине та кожні 12 днів отримує травми по одній людині. 

Побічні збитки, завдані однією пожежею, складають 67 тис. гривень. 

http://cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A1%D0%95%D0%9E.pdf
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У 2019 році економічні втрати від пожеж, розраховані як сума прямих і 

побічних збитків (останні - згідно з Методичними рекомендаціями щодо 

визначення побічних збитків від пожеж, розроблених Українським науково-

дослідним інститутом пожежної безпеки), з урахуванням діючих цін та вартості 

основних фондів (99,495млн грн) перевищують взяті разом видатки обласного 

бюджету на 2020 рік на фізичну культуру і спорт, житлово-комунальне 

господарство, засоби масової інформації, будівництво та регіональний 

розвиток, охорону навколишнього природного середовища, а також на захист 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру. 

 

Кількість пожеж за останні п’ять років наведена на малюнку 1. 

Малюнок 1. 
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Кількість пожеж в житловому секторі за останні п’ять років наведена на 

малюнку 2. 

Малюнок 2. 
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Кількість пожеж на об’єктах різних форм власності за останні п’ять років 

наведена на малюнку 3. 

Малюнок 3. 
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 Кількість людей, які загинули внаслідок пожеж за останні п’ять років 

наведена на малюнку 4. 

Малюнок 4. 
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 Прямі матеріальні збитки від пожеж за останні п’ять років (в млн грн) 

наведені на малюнку 5. 

Малюнок 5. 
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Основними причинами пожеж за останні п’ять років, є необережне 

поводження з вогнем – 7355 випадків (66 %), порушення правил монтажу та 

експлуатації електроустановок – 1653 (14,8 %), порушення правил пожежної 

безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, теплогенеруючих агрегатів та 

установок – 1421 (12,7 %), підпал – 647 (5,8 %) та пустощі дітей з вогнем – 81 

(0,7 %). 

 Кількість пожеж з причини необережного поводження з вогнем за останні 

п’ять років наведена на малюнку 6. 

Малюнок 6. 
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 Змінити ситуацію, яка склалася, можливо лише шляхом підвищення рівня 

інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, забезпечення 

належного фінансування масово-профілактичних заходів, виготовлення і 

розповсюдження матеріалів наочної пропаганди з питань пожежної безпеки, 

забезпечення фінансування заходів, спрямованих на негайне усунення наявних 

порушень вимог пожежної безпеки на об’єктах області, особливо на об’єктах з 

масовим перебуванням людей (заклади освіти, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, культури і туризму, релігійні, тощо). 

В останні роки внаслідок потепління клімату проблема збереження лісів, 

торфовищ та сільгоспугідь від вогню набула особливої гостроти. Загальна 

площа земель лісового фонду складає 740,3 тис. га (23,2 % території області), 

площа осушених земель та торфовищ складає 317,77 тис. га (10 % території 

області).  

Аналіз пожежної ситуації в природних екологічних системах свідчить, що 

формується вона переважно під впливом антропогенних факторів та погодних 

умов. Це, насамперед, необережне поводження з вогнем людей, що разом із 

погодними умовами (тривалий період сухої погоди, низька вологість повітря, 

високий температурний фон, низький рівень ґрунтових вод, сильний вітер, 

сільськогосподарські пали, блискавки тощо) значною мірою обумовлює їх 

виникнення та інколи розповсюдження на значних площах, що може 

створювати реальну загрозу для життя людей, об’єктів господарювання та 

відпочинку.  
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Так, у період з 2015 по 2019 роки в природних екологічних системах 

області виникла 5151 пожежа, площа пройдена вогнем склала 14101 га, в тому 

числі у лісових масивах 583 пожежі (площею 11070 га), на торфовищах 136 

пожеж (площею 491 га), сільгоспугіддях 11 пожеж (площею 81 га), сухої трави 

та сміття на відкритих територіях 4421 пожежа (площею 12422 га). 

Слід зазначити, що кількість пожеж в лісах, на торфовищах, сухої трави 

та сміття на відкритих територіях з кожним роком зростає. 

 Кількість пожеж в лісах за останні п’ять років наведена на малюнку 7. 

Малюнок 7. 
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 Кількість пожеж на торфовищах за останні п’ять років наведена на 

малюнку 8. 

Малюнок 8. 
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 Кількість пожеж сухої трави та сміття на відкритих територіях за останні 

п’ять років наведена на малюнку 8. 

Малюнок 8. 
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В даних умовах проведення заходів, спрямованих на покращання 

протипожежного захисту населених пунктів і об'єктів регіону, набуває 

особливої актуальності. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є забезпечення захисту населення, охорона 

навколишнього природного середовища, об'єктів з масовим перебуванням 

людей та населених пунктів від пожеж, збереження життя і здоров’я людей, 

підвищення рівня пожежної безпеки на території області та створення 

сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.  

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем забезпечення 

пожежної безпеки, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи 

виконання Програми 

 

Мета Програми може бути досягнута шляхом вирішення наступних 

завдань: 

комплексного поетапного вирішення проблемних питань у сфері 

пожежної безпеки шляхом впровадження організаційних засад функціонування 

системи протипожежного захисту, підвищення ефективності управління з боку 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань 

забезпечення пожежної безпеки; 

створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки на території 

області та її розвиток; 

розроблення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення 

пожежної безпеки в населених пунктах та об’єктах різних форм власності, 

розташованих на території області; 

удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із 

забезпеченням пожежної безпеки на території області; 

посилення державного нагляду (контролю) за станом пожежної безпеки 

на об’єктах різних форм власності та в населених пунктах області в межах 

чинного законодавства; 

інформаційне забезпечення органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення області з питань 

пожежної безпеки; 

залучення до розв'язання проблеми пожежної безпеки додаткових джерел 

фінансування, не заборонених законодавством. 

 

Обсяги та джерела фінансування   

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок загального 

обсягу асигнувань, передбачених головним розпорядником коштів обласного 
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бюджету, які визначені їх виконавцями. Обсяги фінансових ресурсів обласного 

бюджету та напрямки їх використання визначаються в залежності від потреби, 

фінансових можливостей бюджету та з дотриманням вимог ст. 85 Бюджетного 

кодексу України.  

Видатки, спрямовані на виконання заходів Програми протягом року, 

здійснюються лише у межах орієнтовного обсягу фінансування, передбаченого 

Програмою. 

Орієнтовні обсяги фінансування заходів Програми наведені  

в додатках 1, 2. 

Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть 

щорічно коригуватись відповідно до затверджених показників на відповідний 

рік. 

Органи місцевого самоврядування області самостійно визначають обсяг 

коштів, що можуть бути виділені з місцевих бюджетів для реалізації заходів, 

визначених Програмою. 

 

Строки та етапи виконання Програми 

Виконання Програми розраховано на 7 років з 2021 по 2027 роки.  

Враховуючи, що програма є довгостроковою, її виконання поділено на 

два етапи: 

І етап - з 2021 по 2023 роки; 

ІІ етап - з 2024 по 2027 роки. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 

Реалізація Програми повинна забезпечити: 

підвищення рівня пожежної безпеки в області, ефективне забезпечення 

протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів незалежно від форм 

власності; 

зменшення загальної кількості пожеж; 

зменшення кількості пожеж на об’єктах різних форм власності, особливо 

на об’єктах з масовим перебуванням людей; 

зменшення кількості випадків травмування та загибелі людей на 

пожежах; 

навчання населення вимогам правил пожежної безпеки; 

формування громадського світогляду та громадської позиції 

підростаючого покоління у сфері пожежної безпеки, формування у дітей 

культури поводження з вогнем, залучення їх до дій, спрямованих на 

попередження пожеж, навчання діям при виникненні пожежі; 

попередження та зменшення кількості пожеж від дитячих пустощів з 

вогнем; 

попередження та зменшення кількості пожеж від необережного 

поводження з вогнем; 
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забезпечення безпечного перебування людей на об’єктах з масовим 

перебуванням людей. 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

Здійснення організаційних та практичних заходів, в тому числі: 

інформаційне забезпечення органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення області з питань 

пожежної безпеки; 

забезпечення надійного протипожежного захисту лісових масивів, 

торфовищ та сільгоспугідь; 

захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань 

блискавки і вторинних її проявів, перевірка його працездатності; 

проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки 

спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від 

короткого замикання; 

обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту 

(системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей 

в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, 

тощо); 

виведення на пульти пожежного спостерігання тривожних сповіщень від 

приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту будинків 

та споруд; 

підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного 

захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей 

в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, 

тощо); 

забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами 

пожежогасіння (вогнегасниками); 

проведення технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння 

(вогнегасників); 

проведення обробки у будинках дерев’яних елементів горищних 

покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу 

вогнезахисної ефективності; 

обладнання будинків та споруд системою внутрішнього протипожежного 

водопроводу; 

приведення в працездатний стан (ремонту) системи внутрішнього 

протипожежного водопроводу; 

укомплектування пожежних кран-комплектів (пожежним рукавом 

однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску 

пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для 

полегшення відкривання вентиля); 

приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з 

вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки; 
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обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами 

(протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)); 

обладнання приміщень зон з кухонним обладнанням модульними 

системами локального пожежогасіння; 

проведення профілактичної роботи серед населення з попередження 

виникнення пожеж, випадків загибелі та травмування людей на них; 

виготовлення наочних матеріалів з попередження виникнення пожеж і 

недопущення нещасних випадків та розміщення їх на об’єктах з масовим 

перебуванням людей, закладах освіти, під’їздах багатоквартирних житлових 

будинків, тощо; 

висвітлення інформації про обставини і причини виникнення пожеж, їх 

наслідки, проблемних питань у сфері пожежної безпеки у районних, міських та 

обласному радіо і телебаченню, у друкованих засобах масової інформації, 

інтернет виданнях; 

організація роботи щодо здійснення трансляції по гучномовним вузлам 

об’єктів, радіо, телебаченню коротких текстів - нагадувань громадянам про 

необхідність дотримання правил пожежної безпеки на робочому місці та в 

побуті; 

проведення районних та обласного етапів Всеукраїнського фестивалю 

Дружин юних пожежних та підготовка команди-переможця для участі у 

Всеукраїнському етапі фестивалю; 

проведення районних та обласних змагань з пожежно-прикладного 

спорту серед юнаків, присвячених пам’яті В.Кубрака, та підготовка команди-

переможця для участі у Всеукраїнських змаганнях;  

виконання інших заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, 

належного рівня пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд) та територій.  

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація заходів, передбачених Програмою покладається на 

Управління ДСНС України у Чернігівській області. 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, 

здійснюватиме у межах компетенції обласна державна адміністрація. 

Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують про хід її 

виконання Управління ДСНС України у Чернігівській області щорічно до 20 

січня наступного за звітним року. 

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів 

Програми Управління ДСНС України у Чернігівській області подає до 

Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради 

щорічно до 15 лютого наступного за звітним року. 

 

 

Начальник Управління ДСНС України 

у Чернігівській області Роман ГОРДОВИЙ 
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 Додаток 1 

до Програми забезпечення 

пожежної безпеки на території 

Чернігівської області на 2021-2027 роки 
 

 

Напрями діяльності та заходи 

регіональної цільової Програми забезпечення пожежної безпеки на території Чернігівської області на 2021-2027 роки 

 
№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

1. Інформаційне 

забезпечення органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

підприємств, 

установ, організацій 

і населення області з 

питань пожежної 

безпеки 

Аналіз стану 

забезпечення 

пожежної безпеки в 

області, кожному 

районі (місті), ОТГ, 

на підприємствах, 

установах та 

організаціях, а також 

стану виконання цієї 

Програми з 

розробкою заходів 

щодо запобігання 

виникнення пожеж 

та загибелі людей на 

них 

 

щороку, 

2021-2027 

роки 

Райдержадміністрації, 

районні ради, 

Чернігівська, 

Ніжинська, 

Новгород-Сіверська, 

Прилуцька міські 

ради, Управління 

ДСНС України у 

Чернігівській області 

- - Розробка ефективних 

заходів щодо 

запобігання виникнення 

пожеж та загибелі 

людей на них 

2. Підвищення 

ефективності 

Здійснення 

координації і 

Щороку, 

2021-2027 

Райдержадміністрації, 

міськвиконкоми 
- - 

Фактичне забезпечення 

виконання 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

управління з боку 

органів державної 

влади та органів 

місцевого 

самоврядування з 

питань забезпечення 

пожежної безпеки 

контролю діяльності 

виконавчих 

комітетів органів 

місцевого 

самоврядування 

щодо забезпечення 

протипожежного 

захисту об’єктів та 

територій 

роки передбачених заходів 

3. Розроблення 

організаційних та 

практичних заходів 

щодо забезпечення 

пожежної безпеки в 

населених пунктах 

та об’єктах різних 

форм власності, 

розташованих на 

території області 

Розробка та 

прийняття місцевих 

програм, 

спрямованих на 

підвищення рівня 

протипожежного 

захисту територій, 

населених пунктів та 

об’єктів 

 

І етап: 2021 р. 

ІІ етап: 2024 

р. 

Районні ради, 

Чернігівська, 

Ніжинська, 

Новгород-Сіверська, 

Прилуцька міські 

ради 

- - Підвищення рівня 

протипожежного 

захисту територій, 

населених пунктів та 

об’єктів, зниження 

кількості пожеж та 

загибелі людей на них 

4. Підвищення рівня 

пожежної безпеки в 

області, ефективне 

забезпечення 

протипожежного 

захисту населених 

пунктів та об’єктів 

незалежно від форм 

власності 

Здійснення 

організаційних та 

практичних заходів 

щодо забезпечення 

пожежної безпеки в 

населених пунктах 

та на об’єктах всіх 

форм власності у 

пожежонебезпечні 

періоди 

Щороку, 

2021-2027 

роки 

Райдержадміністрації, 

міськвиконкоми, 

сільські, селищні 

ради, Управління 

ДСНС України у 

Чернігівській області 

- - Зниження кількості 

пожеж 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

5. Підвищення рівня 

пожежної безпеки в 

області, ефективне 

забезпечення 

протипожежного 

захисту населених 

пунктів та об’єктів 

незалежно від форм 

власності 

Здійснення 

комплексу заходів 

щодо забезпечення 

надійного 

протипожежного 

захисту лісових 

масивів, торфовищ 

та сільгоспугідь 

2021-2027 

роки. 

Щорічно - 

протягом 

пожежонебез

печного 

періоду 

 

Райдержадміністрації, 

міські, сільські, 

селищні ради,  

лісокористувачі, 

розробники торфових 

родовищ, керівники 

сільгосппідприємств 

та фермерських 

господарств, 

Управління ДСНС 

України у 

Чернігівській області 

- - Зниження кількості 

пожеж в лісових 

масивах, торфовищах, 

сільгоспугіддях і 

можливість їх швидкої 

ліквідації 

6. Навчання населення 

вимогам правил 

пожежної безпеки 

Проведення 

навчання та 

профілактичної 

роботи серед 

населення з 

попередження 

виникнення пожеж, 

випадків загибелі та 

травмування людей 

на них 

2021-2027 

роки 

Райдержадміністрації, 

міські, сільські, 

селищні ради,  

Управління ДСНС 

України у 

Чернігівській області 

- - Підвищення рівня 

обізнаності населення, 

зниження кількості 

пожеж та загибелі і 

травмування людей на 

них. 

Щорічне охоплення 

профілактичною 

роботою не менше 40% 

непрацюючого 

населення. 

7. Навчання населення 

вимогам правил 

пожежної безпеки 

Проведення 

профілактичної 

роботи з 

попередження 

виникнення пожеж з 

сім’ями (особами), 

2021-2027 

роки 

Райдержадміністрації, 

міські, сільські, 

селищні ради,  

Управління ДСНС 

України у 

Чернігівській області 

- - Зниження кількості 

пожеж в оселях, де 

мешкають сім’ями 

(особами), які 

перебувають в скрутних 

життєвих обставинах. 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

які перебувають в 

скрутних життєвих 

обставинах (люди 

похилого віку, 

багатодітні та 

неблагополучні 

родині, особи, що 

зловживають 

алкоголем) 

Щорічне охоплення 

профілактичною 

роботою не менше 40% 

таких сімей (осіб) 

8. Навчання населення 

вимогам правил 

пожежної безпеки. 

Формування 

громадського 

світогляду та 

громадської позиції 

у сфері пожежної 

безпеки, формування 

культури 

поводження з 

вогнем. 

Організація роботи 

щодо здійснення 

трансляції по 

гучномовним вузлам 

об’єктів, радіо, 

телебаченню 

коротких текстів - 

нагадувань 

громадянам про 

необхідність 

дотримання правил 

пожежної безпеки на 

робочому місці та в 

побуті 

2021-2027 

роки 

Райдержадміністрації, 

міськвиконкоми,  

Управління ДСНС 

України у 

Чернігівській області 

- - Підвищення рівня 

обізнаності населення, 

зниження кількості 

пожеж та загибелі і 

травмування людей на 

них 

9. Навчання населення 

вимогам правил 

пожежної безпеки. 

Формування 

громадського 

світогляду та 

Висвітлення 

інформації про 

обставини і причини 

виникнення пожеж, 

їх наслідки, 

проблемних питань у 

2021-2027 

роки 

Райдержадміністрації, 

міськвиконкоми,  

Управління ДСНС 

України у 

Чернігівській області 

- - Підвищення рівня 

обізнаності населення, 

зниження кількості 

пожеж та загибелі і 

травмування людей на 

них 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

громадської позиції 

у сфері пожежної 

безпеки, формування 

культури 

поводження з 

вогнем. 

сфері пожежної 

безпеки у районних, 

міських та 

обласному радіо і 

телебаченню, у 

друкованих засобах 

масової інформації, 

інтернет виданнях 

10. 

 

Підвищення рівня 

пожежної безпеки 

об’єктів 

Організація роботи 

щодо захисту 

будівель, споруд та 

зовнішніх установок 

від прямих попадань 

блискавки і 

вторинних її проявів 

2021-2027 

роки 
Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 

4932,9 Забезпечення захисту 

будівель та споруд, 

зменшення кількості 

пожеж від прямих 

попадань блискавки та 

вторинних її проявів. 

Обладнання 27 будівель 

пристроями захисту. 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

1123,7 Обладнання 13 будівель 

пристроями захисту. 

Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

1081,9 Обладнання 9 будівель 

пристроями захисту. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 
облдержадміністрації 

934,0 Обладнання 9 будівель 

пристроями захисту. 

Служба у справах 23,0 Обладнання 1 будівлі 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

дітей 
облдержадміністрації 

пристроями захисту. 

Організація роботи 

щодо перевірки 

захисту будівель, 

споруд та зовнішніх 

установок від 

прямих попадань 

блискавки і 

вторинних її проявів 

2021-2027 

роки 

Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 
165,28 Забезпечення захисту 

будівель та споруд, 

зменшення кількості 

пожеж від прямих 

попадань блискавки та 

вторинних її проявів. 

Перевірка пристроїв 

захисту на 43 будівлях 

та спорудах. 
Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації 

305,0 Перевірка пристроїв 

захисту на 39 будівлях 

та спорудах. 

Служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації 

1,0 Перевірка пристроїв 

захисту на 2 будівлях та 

спорудах. 
Організація роботи 

щодо проведення у 

будинках та 

спорудах замірів 

опору ізоляції і 

перевірки 

спрацювання 

приладів захисту 

електричних мереж 

та електроустановок 

від короткого 

2021-2027 

роки 
Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 
261,8 Забезпечення надійного 

протипожежного 

захисту будівель та 

споруд, зменшення 

кількості пожеж від 

несправних електричних 

мереж. Проведення 

замірів на 20 об’єктах. 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

891,5 Проведення замірів на 

29 об’єктах. 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

замикання Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

924,515 Проведення замірів на 

28 об’єктах. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 
облдержадміністрації 

502,43 Проведення замірів на 

21 об’єктах. 

Служба у справах 

дітей 
облдержадміністрації 

24,7 Проведення замірів на 3 

об’єктах 

Організація роботи 

щодо обладнання 

будинків та споруд 

системами 

протипожежного 

захисту (системами 

пожежної 

сигналізації, 

системами 

керування 

евакуюванням 

людей в частині 

системи оповіщення 

про пожежу та 

покажчиків 

напрямку руху, 

тощо) 

2021-2027 

роки 
Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 
18854,4 Забезпечення 

протипожежного 

захисту будівель та 

споруд. Обладнання 

системами 

протипожежного 

захисту 27 об’єктів. 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

13160,0 Обладнання системами 

протипожежного 

захисту 13 об’єктів. 

Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

3027,131 

Обладнання системами 

протипожежного 

захисту 12 об’єктів. 

Департамент 

соціального захисту 

2225,0 Обладнання системами 

протипожежного 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

населення 
облдержадміністрації 

захисту 9 об’єктів. 

Служба у справах 

дітей 
облдержадміністрації 

2,0 Обладнання системами 

протипожежного 

захисту 1 об’єкту. 

Організація роботи 

щодо виведення на 

пульти пожежного 

спостерігання 

тривожних 

сповіщень від 

приладів 

приймально-

контрольних систем 

протипожежного 

захисту будинків та 

споруд 

2021-2027 

роки 
Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 
50,0 Виявлення пожеж на 

початковій стадії, 

збереження життя та 

здоров’я людей, 

зменшення збитків від 

пожеж. Забезпечення 

виведення на пульти та 

спостерігання 

тривожних сповіщень 

від приладів 

приймально-

контрольних систем 

протипожежного 

захисту протягом усього 

періоду дії Програми. 

На 1 об’єкті. 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

370,0 

На 7 об’єктах. 

Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

429,3 

На 22 об’єктах. 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

Департамент 

соціального захисту 

населення 
облдержадміністрації 

347,5 

На 37 об’єктах. 

Служба у справах 

дітей 
облдержадміністрації 

34,4 

На 1 об’єкті. 

Організація роботи 

щодо підтримання 

експлуатаційної 

придатності систем 

протипожежного 

захисту (систем 

пожежної 

сигналізації, систем 

керування 

евакуюванням 

людей в частині 

системи оповіщення 

про пожежу та 

покажчиків 

напрямку руху, 

тощо) 

2021-2027 

роки 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 

449,2 Забезпечення 

працездатного стану 

систем протипожежного 

захисту та підтримання 

їх у стані постійної 

готовності до виконання 

завдань протягом усього 

періоду дії Програми. 

На 4 об’єктах. 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

1828,64 

На 13 об’єктах. 

Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

1695,859 

На 16 об’єктах. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 
облдержадміністрації 

1591,4 

На 12 об’єктах. 

Служба у справах 186,1 На 3 об’єктах. 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

дітей 
облдержадміністрації 

Організація роботи 

щодо забезпечення 

будинків, приміщень 

та споруд 

первинними 

засобами 

пожежогасіння 

(вогнегасниками) 

2021-2027 

роки 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 

167,6 Забезпечення будівель, 

приміщень та споруд 

первинними засобами 

пожежогасіння згідно 

норм належності, для 

можливості ліквідації 

пожеж на початковій 

стадії. Забезпечити 

первинними засобами 

пожежогасіння згідно 

норм належності 18 

об’єктів. 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

455,1 Забезпечити 

первинними засобами 

пожежогасіння згідно 

норм належності 66 

об’єктів. 

Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

167,1 Забезпечити 

первинними засобами 

пожежогасіння згідно 

норм належності 34 

об’єкти. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 
облдержадміністрації 

398,0 Забезпечити 

первинними засобами 

пожежогасіння згідно 

норм належності 43 

об’єкти. 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

Служба у справах 

дітей 
облдержадміністрації 

9,0 Забезпечити 

первинними засобами 

пожежогасіння згідно 

норм належності 3 

об’єкти. 

Організація роботи 

щодо технічного 

обслуговування 

первинних засобів 

пожежогасіння 

(вогнегасників) 

2021-2027 

роки 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 

95,6 Забезпечення 

працездатності 

первинних засобів 

пожежогасіння у весь 

період дії Програми. На 

15 об’єктах. 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

966,8 

На 18 об’єктах. 

Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

335,648 

На 18 об’єктах. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 
облдержадміністрації 

319,9 

На 15 об’єктах. 

Служба у справах 

дітей 
облдержадміністрації 

26,15 

На 3 об’єктах. 

Організація роботи 

щодо обробки у 

будинках дерев’яних 

2021-2027 

роки 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 

3320,5 Забезпечення надійного 

протипожежного 

захисту будівель та 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

елементів горищних 

покриттів (крокви, 

лати) засобами 

вогнезахисту, які 

забезпечують І групу 

вогнезахисної 

ефективності 

споруд. Обробка 

дерев’яних елементів 

горищних покриттів 

(крокви, лати) засобами 

вогнезахисту на 16 

об’єктах. 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

1540,0 Обробка дерев’яних 

елементів горищних 

покриттів (крокви, лати) 

засобами вогнезахисту 

на 15 об’єктах. 

Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

2912,478 Обробка дерев’яних 

елементів горищних 

покриттів (крокви, лати) 

засобами вогнезахисту 

на 20 об’єктах. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 
облдержадміністрації 

2776,6 Обробка дерев’яних 

елементів горищних 

покриттів (крокви, лати) 

засобами вогнезахисту 

на 17 об’єктах. 

Служба у справах 

дітей 
облдержадміністрації 

170,0 Обробка дерев’яних 

елементів горищних 

покриттів (крокви, лати) 

засобами вогнезахисту 

на 2 об’єктах. 

Організація роботи 

щодо обладнання 

будинків та споруд 

2021-2027 

роки 

Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

обласний 

бюджет 

138,0 Забезпечення гасіння 

пожеж на початковій їх 

стадії. Обладнання 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

системою 

внутрішнього 

протипожежного 

водопроводу 

релігій 

облдержадміністрації 

системою внутрішнього 

протипожежного 

водопроводу на 5 

об’єктах. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 
облдержадміністрації 

287,0 Забезпечення гасіння 

пожеж на початковій їх 

стадії. Обладнання 

системою внутрішнього 

протипожежного 

водопроводу на 2 

об’єктах. 

Організація роботи 

щодо приведення в 

працездатний стан 

(ремонту) системи 

внутрішнього 

протипожежного 

водопроводу 

2021-2027 

роки 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 

429,4 Забезпечення гасіння 

пожеж на початковій їх 

стадії. Приведення в 

працездатний стан 

систем внутрішнього 

протипожежного 

водопроводу на 7 

об’єктах. 

Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

249,1 Приведення в 

працездатний стан 

систем внутрішнього 

протипожежного 

водопроводу на 4 

об’єктах. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 
облдержадміністрації 

676,0 Приведення в 

працездатний стан 

систем внутрішнього 

протипожежного 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

водопроводу на 7 

об’єктах. 

Служба у справах 

дітей 
облдержадміністрації 

13,0 Приведення в 

працездатний стан 

систем внутрішнього 

протипожежного 

водопроводу на 1 

об’єкті. 

Організація роботи 

щодо 

укомплектування 

пожежних кран-

комплектів 

(пожежним рукавом 

однакового з ним 

діаметра та стволом, 

кнопкою 

дистанційного 

запуску пожежних 

насосів (за наявності 

таких насосів), а 

також важелем для 

полегшення 

відкривання 

вентиля) 

2021-2027 

роки 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 

204,7 Забезпечення гасіння 

пожеж на початковій їх 

стадії. Комплектування 

пожежних кран-

комплектів на 14 

об’єктах. 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

229,7 Комплектування 

пожежних кран-

комплектів на 9 

об’єктах. 

Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

122,78 
Комплектування 

пожежних кран-

комплектів на 6 

об’єктах. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 
облдержадміністрації 

531,0 Комплектування 

пожежних кран-

комплектів на 7 

об’єктах. 

Організація роботи 

щодо приведення 

2021-2027 

роки 

Управління освіти і 

науки 

обласний 

бюджет 

775,7 Забезпечення швидкої 

та безпечної евакуації 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

шляхів евакуації та 

евакуаційних 

виходів у 

відповідність з 

вимогами 

нормативних актів у 

сфері пожежної 

безпеки 

облдержадміністрації людей у разі 

виникнення пожежі або 

іншої надзвичайної 

ситуації. Приведення 

шляхів евакуації у 

відповідність на 14 

об’єктах. 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

237,6 Приведення шляхів 

евакуації у відповідність 

на 7 об’єктах. 

Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

378,625 

Приведення шляхів 

евакуації у відповідність 

на 8 об’єктах. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 
облдержадміністрації 

3761,0 
Приведення шляхів 

евакуації у відповідність 

на 7 об’єктах. 

Організація роботи 

щодо обладнання 

будівель та споруд 

протипожежними 

перешкодами 

(протипожежні 

двері, ворота, вікна, 

люки, клапани, 

завіси (екрани)) 

2021-2027 

роки 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

обласний 

бюджет 

148,5 

Обмеження поширення 

вогню та продуктів 

горіння у разі 

виникнення пожежі. 

Обладнання 

протипожежними 

перешкодами 8 

будівель. 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

1049,5 Обладнання 

протипожежними 

перешкодами 7 

будівель. 

Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

607,0 
Обладнання 

протипожежними 

перешкодами 11 

будівель. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 
облдержадміністрації 

1194,0 Обладнання 

протипожежними 

перешкодами 7 

будівель. 

Служба у справах 

дітей 
облдержадміністрації 

17,0 Обладнання 

протипожежними 

перешкодами 2 

будівель. 

Організація роботи 

щодо обладнання 

приміщень зон з 

кухонним 

обладнанням 

модульними 

системами 

локального 

пожежогасіння 

2021-2027 

роки 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 

90,0 Збереження життя та 

здоров’я людей. Швидка 

ліквідація пожеж в 

зонах з кухонним 

обладнанням. 

Обладнання приміщень 

зон з кухонним 

обладнанням 

модульними системами 

локального 

пожежогасіння 1 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

об’єкту. 

Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

120,5 Обладнання приміщень 

зон з кухонним 

обладнанням 

модульними системами 

локального 

пожежогасіння 2 

об’єктів. 

Департамент 

соціального захисту 

населення 
облдержадміністрації 

 

1410,0 Обладнання приміщень 

зон з кухонним 

обладнанням 

модульними системами 

локального 

пожежогасіння 3 

об’єктів. 

Організація роботи 

щодо виконання 

інших заходів 

спрямованих на 

забезпечення 

пожежної безпеки 

об’єктів (будинків та 

споруд) 

2021-2027 

роки 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 

495,7 Забезпечення безпеки 

життя та здоров’я людей 

та зменшення кількості 

пожеж. 
Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

203,5 

Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

960,314 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

Департамент 

соціального захисту 

населення 
облдержадміністрації 

1376,5 

Служба у справах 

дітей 
облдержадміністрації 

24,0 

11. Формування 

громадського 

світогляду та 

громадської позиції 

підростаючого 

покоління у сфері 

пожежної безпеки, 

формування у дітей 

культури 

поводження з 

вогнем, залучення їх 

до дій, спрямованих 

на попередження 

пожеж, навчання 

діям при виникненні 

пожежі 

Організація та 

проведення 

районних та 

обласного етапів 

Всеукраїнського 

фестивалю Дружин 

юних пожежних та 

підготовка команди-

переможця для 

участі у 

Всеукраїнському 

етапі фестивалю 

Щороку, 

2021-2027 

роки 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 

126,0 Виховання у дітей 

культури поводження з 

вогнем, засвоєння 

учнями правил 

пожежної безпеки, 

можливість 

неформального 

спілкування та прояву 

особистих творчих 

здібностей дітей та 

молоді, пропаганда 

служби порятунку - 101. 

Організація та 

проведення 

районних та 

обласних змагань з 

пожежно-

прикладного спорту 

серед юнаків, 

присвячених пам’яті 

В.Кубрака та 

Щороку, 

2021-2027 

роки 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 

91,0 Можливість прояву 

особистих здібностей 

дітей та молоді, 

популяризація 

пожежно-прикладного 

спорту та підвищення 

рівня спортивної 

майстерності, 

пропаганда служби 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

підготовка команди-

переможця для 

участі у 

Всеукраїнських 

змаганнях 

порятунку - 101. 

Коштів на виконання заходів Програми 2021 рік 20817,838 тис. грн 

2022 рік 14348,924 тис. грн 

2023 рік 11976,455 тис. грн 

І етап 47143,217 тис. грн 

2024 рік 8100,642 тис. грн 

2025 рік 11150,103 тис. грн 

2026 рік 10021,944 тис. грн 

2027 рік 8618,344 тис. грн 

ІІ етап 37891,033 тис. грн 

Всього 85034,250 тис. грн 

 

 

 

Начальник Управління ДСНС України 

у Чернігівській області Роман ГОРДОВИЙ 

 



 

 Додаток 2 

до Програми забезпечення 

пожежної безпеки на території 

Чернігівської області на 2021-2027 роки 
 

 

Ресурсне забезпечення  

регіональної цільової програми. Програми забезпечення пожежної безпеки на території Чернігівської області  

на 2021-2027 роки 

тис. гривень 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

І ІІ 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 2027 рік 

Обсяг ресурсів, всього 20817,838 14348,924 11976,455 8100,642 11150,103 10021,944 8618,344 85034,250 

у тому числі:         

обласний бюджет 20817,838 14348,924 11976,455 8100,642 11150,103 10021,944 8618,344 85034,250 

у тому числі по управліннях, 

департаментах та службах 

облдержадміністрації: 

        

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій  
4535,788 2820,004 1764,835 1072,022 1627,483 657,824 837,574 13315,53 

Департамент соціального захисту 

населення 
4453,130 2889,400 4437,100 1717,900 1825,200 1571,400 1741,200 18635,33 

Управління освіти і науки 5051,900 4701,700 4066,500 3983,600 4544,400 4399,000 3320,500 30067,6 

Управління охорони здоров'я  6693,620 3888,720 1585,720 1278,220 3112,820 3256,420 2669,920 22485,44 

Служба у справах дітей 

облдержадміністрації 
83,400 49,100 122,300 48,900 40,200 137,300 49,150 530,35 

 

 

 

Начальник Управління ДСНС України 

у Чернігівській області Роман ГОРДОВИЙ 
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Додаток 3 

до Програми забезпечення 

пожежної безпеки на території 

Чернігівської області на 2021-2027 роки 
 

Перелік  

об’єктів, де передбачено виконати заходи Програми забезпечення пожежної 

безпеки на території Чернігівської області на 2021-2027 роки та обсяги їх 

фінансування 
 

№ 

з/п 

Рік Сума  

(тис. грн) 

Назва об'єкта 

1. Організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих 

попадань блискавки і вторинних її проявів 

 Управління освіти і науки облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 
200,0 

Комунальний заклад "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(14010, м. Чернігів, вул. Гагаріна, 50) 

6,0 

Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської 

молоді Чернігівської обласної ради (14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 

4-а) 

65,5 
Комунальний заклад "Городнянський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(15100,  м. Городня, вул. Петра Пиниці, 21) 

15,0 
Комунальний заклад "Сосницький навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської обласної ради (16100, смт Сосниця, вул. Покровська,1) 

500,0 
Дігтярівський професійний аграрний ліцей Чернігівської області  (17332, 

Срібнянський р-н., смт Дігтярі, вул. Центральна, 1) 

Всього 786,5  

2022 

51,4 

Комунальний заклад "Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий 

коледж імені Івана Франка" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,               

вул. Перемоги, 170) 

50,0 
Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку 

(Сосницький район, смт Сосниця, просп. Гагаріна, 16) 

600,0 
Остерський коледж будівництва та дизайну (Козелецький район,                       

м. Остер, вул. 8-го Березня, 7а) 

285,0 
Борзнянський державний сільськогосподарський технікум (м. Борзна,          

вул. Олекси Десняка, 23) 

150,0 
Комунальний заклад "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. 1 Травня, 56) 

Всього 1136,4  
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№ 

з/п 

Рік Сума  

(тис. грн) 

Назва об'єкта 

2023 
55,0 

Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області (м. Прилуки,                

вул. Київська, 337) 

280,0 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сновське вище 

професійне училище лісового господарства" (Сновський район,                  

м. Сновськ, вул. Бульварна, 5) 

2,0 
Державний навчальний заклад "Ніжинський професійний аграрний ліцей 

Чернігівської області" (м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а) 

150,0 
Сосницький професійний аграрний ліцей Чернігівської області 

(Сосницький район, смт Сосниця, вул. Чернігівська, 42) 

Всього 487,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 

200,0 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Куликівський 

професійний аграрний ліцей" (Куликівський район, смт Куликівка,           

вул. Миру, 43) 

151,0 
Комунальний заклад "Прилуцька спеціальна школа" Чернігівської обласної 

ради (м. Прилуки, вул. Київська, 329) 

190,0 
Комунальний заклад "Сновська гімназія" Чернігівської обласної ради 

(Сновський район, м. Сновськ, вул. 30 років Перемоги, 2а) 

8,0 
Сокиринський професійний аграрний ліцей Чернігівської області 

(Срібнянський район, с. Сокиринці, вул. Садова, 16) 

Всього 549,0  

2025 
550,0 

Комунальний заклад "Комарівська гімназія" Чернігівської обласної ради              

(с. Комарівка, вул. Шевченка, 1) 

140,0 
Комунальний заклад "Прилуцький навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Богунська, 1А) 

80,0 
Комунальний Заклад "Удайцівський навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської ОДА (Прилуцький район, с. Удайці, вул. Шевченка, 76) 

210,0 Прилуцький агротехнічний коледж (м. Прилуки, вул. Київська, 178) 

Всього 980,0  

2026 
200,0 

Новгород-Сіверська державна гімназія імені К.Д. Ушинського (Новгород-

Сіверський район, м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 38) 

224,0 
Комунальний позашкільний навчальний заклад Чернігівський обласний 

Палац дітей та юнацтва (14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 112) 

Всього 424,0  

2027 

150,0 

Комунальний позашкільний навчальний заклад Спеціалізована дитячо-

юнацька школа олімпійського резерву з футболу "Юність" (м. Чернігів, 

проспект Перемоги, 110) 

400,0 Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 
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молоді (м. Чернігів, вул. Гонча, 33) 

20,0 
Комунальний заклад "Чернігівська обласна станція юних натуралістів"            

(м. Чернігів, вул. Івана Франка, 2-а) 

Всього 570,0  

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 5,0 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

89,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

30,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

100,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

67,0 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

30,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

80,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501)  

Всього 401,7  

2022 20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

170,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

Всього 190  

2023 40,0 Комунальний заклад "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 29, 

16000)  

 130,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 170,0  
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ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 5,0 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

17,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

Всього 22,0  

2025 120,0 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 

Всього 120,0  

2026 20,0 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

Всього 20,0  

2027 200,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

Всього 200,0  

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 0,7 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

70,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

120,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

120,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 

імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин,                    

вул. Овдіївська, 49) 

90,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

100,0 Обласний історико-меморіальний музей-заповідник Пантелеймона Куліша 

"Ганнина Пустинь" (Борзнянський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка) 

5,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 505,7  

2022 0,7 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 
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український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

230,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 

імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин,                    

вул. Овдіївська, 49) 

50,0 Комунальний заклад "Історико-археологічний музейний комплекс 

"Древній Любеч" Чернігівської обласної ради (смт Любеч,                               

вул. Преображенська, 26) 

60,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

90,0 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

Всього 430,7  

2023 0,7 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

20,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4)  

Всього 20,7  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 0,7 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

 60,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4)  

 1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 61,7  

2025 0,7 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

20,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4)  

Всього 20,7  

2026 0,7 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

20,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                



6 

 

№ 

з/п 

Рік Сума  

(тис. грн) 

Назва об'єкта 

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4)  

Всього 20,7  

2027 0,7 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

20,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4)  

1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 21,7  

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 30,0 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

10,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,            

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

6,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

431,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

150,0 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,                     

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

15,0 Червоненський психоневрологічний інтернат (вул. Загребелля, 74, с. Билка, 

Коропський р-н., Чернігівська область, 16252) 

70,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

40,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр соціальної адаптації" 

Чернігівської обласної ради (вул. Садова, 1, с. Левоньки,                    

Чернігівський р-н., Чернігівська область, 15517) 

Всього 752,0  

2022 18,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

20,0 Червоненський психоневрологічний інтернат (вул. Загребелля, 74, с. Билка, 

Коропський р-н., Чернігівська область, 16252) 

12,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 
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Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

30,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр соціальної адаптації" 

Чернігівської обласної ради (вул. Садова, 1, с. Левоньки,                    

Чернігівський р-н., Чернігівська область, 15517) 

Всього 80,0  

2023 18,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

Всього 18,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 18,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

12,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

Всього 30,0  

2025 18,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

Всього 18,0  

2026 18,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

Всього 18,0  

2027 18,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

Всього 18,0  

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 23,0 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 23,0  
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2. Організація роботи щодо перевірки захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від 

прямих попадань блискавки і вторинних її проявів 

 Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 1,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

1,0 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

10,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

1,2 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

50,0 Комунальний заклад "Історико-археологічний музейний комплекс 

"Древній Любеч" Чернігівської обласної ради (смт Любеч,                               

вул. Преображенська, 26) 

5,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

0,64 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 69,34  

2022 1,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

0,5 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

1,3 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

5,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

1,3 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

0,64 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 10,24  

2023 1,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 
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10,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

1,4 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

5,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

1,6 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

0,64 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 20,14  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 1,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

0,5 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

1,5 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

5,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

1,9 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

0,64 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 11,04  

2025 1,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

10,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

1,6 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

5,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

2,2 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 
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0,64 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 20,94  

2026 1,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

0,5 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

1,7 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

5,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

2,5 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

0,64 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 11,84  

2027 1,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

10,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

1,8 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

5,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

2,8 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

0,64 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 21,74  

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 5,0  Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                   

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 
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5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

15,0 Червоненський психоневрологічний інтернат (вул. Загребелля, 74, с. Билка, 

Коропський р-н., Чернігівська область, 16252) 

3,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

7,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівська область, 16600) 

Всього 40,0  

2022 14,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

5,0  Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                  

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

12,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

3,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

Всього 39,0  

2023 14,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

5,0  Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,              

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

12,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

5,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

7,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівська область, 16600) 
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Всього 48,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 14,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

5,0  Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,             

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

12,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

5,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

Всього 41,0  

2025 14,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

5,0 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,             

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

12,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

5,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

7,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівська область, 16600) 

Всього 48,0  

2026 14,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

5,0 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,             
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м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

12,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

5,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

Всього 41,0  

2027 14,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

5,0  Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,             

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

12,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

7,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівська область, 16600) 

5,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

Всього 48,0  

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2023 0,5 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

Всього 0,5  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2026 0,5 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

Всього 0,5  

3. Організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і 

перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від 

короткого замикання 

Управління освіти і науки облдержадміністрації 
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№ 

з/п 

Рік Сума  

(тис. грн) 

Назва об'єкта 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 
18,0 

Комунальний заклад "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(14010, м. Чернігів, вул. Гагаріна, 50) 

14,0 
Комунальний заклад "Борзнянський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(16400, м. Борзна, вул. Красносільського, 3) 

24,0 
Комунальний заклад "Черешенський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(16231, Коропський р-н., с. Черешеньки, вул. Шкільна, 14) 

3,6 

Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської 

молоді Чернігівської обласної ради (14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 

4-а) 

24,0 
Комунальний заклад "Сосницький навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської обласної ради (16100, смт Сосниця, вул. Покровська,1) 

5,0 
Дігтярівський професійний аграрний ліцей Чернігівської області (17332, 

Срібнянський р-н., смт Дігтярі, вул. Центральна, 1) 

Всього 88,6  

2022 
8,0 

Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку, 

(Сосницький район, смт Сосниця, просп. Гагаріна, 16) 

 
1,4 

Борзнянський державний сільськогосподарський технікум (м. Борзна,          

вул. Олекси Десняка, 23) 

 
10,0 

Комунальний заклад "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської обласної ради( м. Чернігів, вул. 1 Травня, 56) 

Всього 19,4  

2023 
40,0 

Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області (м. Прилуки,                     

вул. Київська, 337) 

12,0 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сновське вище 

професійне училище лісового господарства" (Сновський район,                  

м. Сновськ, вул. Бульварна, 5) 

4,5 
Державний навчальний заклад "Ніжинський професійний аграрний ліцей 

Чернігівської області" (м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а) 

14,8 
Сосницький професійний аграрний ліцей Чернігівської області 

(Сосницький район, смт Сосниця, вул. Чернігівська, 42) 

Всього 71,3  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 
3,5 

Комунальний заклад "Старобасанська гімназія" (Бобровицький район,         

с. Стара Басань, вул. Поштова, 1) 

Всього 3,5  

2025 15,0 Комунальний заклад "Яблунівський ліцей" Чернігівської обласної ради              
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№ 

з/п 

Рік Сума  

(тис. грн) 

Назва об'єкта 

(с. Яблунівка, вул. Яблунева, 17) 

7,0 
Комунальний заклад "Комарівська гімназія" Чернігівської обласної ради            

(с. Комарівка, вул. Шевченка, 1) 

10,0 
Комунальний заклад "Прилуцький навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Богунська, 1А) 

30,0 Прилуцький агротехнічний коледж (м. Прилуки, вул. Київська, 178) 

Всього 62,0  

2027 

12,0 

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр національно-

патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді"               

(м. Чернігів, вул. Нахімова, 3) 

 
5,0 

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського  (м. Чернігів, вул. Гоголя, 16) 

Всього 17,0  

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

громадського здоров’я" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,              

вул. Любецька, 7-а, 14000)  

17,2 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

6,0 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

15,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

35,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівське обласне 

патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,       

вул. Волковича, 27, 14029) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

13,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 
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з/п 

Рік Сума  

(тис. грн) 

Назва об'єкта 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

5,2 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

10,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

3,5 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

1,3 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

3,5 Комунальний заклад "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 29, 

16000) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 

3,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

5,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 148,7  

2022 6,5 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівське обласне 

патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,       

вул. Волковича, 27, 14029) 

15,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

17,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 
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(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

5,2 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

10,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

1,3 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

5,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 83,0  

2023 5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

громадського здоров’я" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,              

вул. Любецька, 7-а, 14000) 

18,1 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

37,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівське обласне 

патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,       

вул. Волковича, 27, 14029) 

6,8 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

15,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

18,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

5,2 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 
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психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

10,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

3,5 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

1,3 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

3,5 Комунальний заклад "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 29, 

16000) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 

4,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

5,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 154,8  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 7,0 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівське обласне 

патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,       

вул. Волковича, 27, 14029) 

15,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

19,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 
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5,2 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

10,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

1,3 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

5,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 83,5  

2025 7,5 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

19,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

39,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівське обласне 

патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,       

вул. Волковича, 27, 14029) 

15,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

5,2 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

10,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 
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3,5 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

1,3 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

3,5 Комунальний заклад "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 29, 

16000) 

5,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

5,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 158,0  

2026 8,0 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівське обласне 

патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,       

вул. Волковича, 27, 14029) 

15,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

21,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

5,2 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

10,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 
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1,3 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 

5,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 92,5  

2027 5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

громадського здоров’я" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,              

вул. Любецька, 7-а, 14000) 

21,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

41,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівське обласне 

патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,       

вул. Волковича, 27, 14029) 

15,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

22,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

8,5 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

5,2 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

10,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

3,5 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 
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6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

1,3 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

3,5 Комунальний заклад "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 29, 

16000) 

6,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

5,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 171,0  

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 1,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

4,5 Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені 

Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                    

вул. Музейна, 6) 

6,0 Обласний історико-меморіальний музей-заповідник Пантелеймона Куліша 

"Ганнина Пустинь" (Борзнянський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка) 

7,928 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

90,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

1,7 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

7,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського               

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

6,0 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

2,0 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

5,6 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 
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Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

Всього 138,228  

2022 1,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

4,5 Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені 

Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                    

вул. Музейна, 6) 

4,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

5,0 Комунальний заклад "Організаційно-методичний центр контролю та 

технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної 

ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) 

4,5 Комунальний заклад "Обласний центр народної творчості" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116) 

1,8 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

150,0 Комунальний заклад "Історико-археологічний музейний комплекс 

"Древній Любеч" Чернігівської обласної ради (смт Любеч,                               

вул. Преображенська, 26) 

2,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний театрально-

видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О.П.Довженка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 135) 

14,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 

імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин,                    

вул. Овдіївська, 49) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

2,0 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

7,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

6,0 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

2,3 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 
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5,6 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

Всього 216,2  

2023 1,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

8,79 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

4,5 Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені 

Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                    

вул. Музейна, 6) 

90,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

1,9 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

7,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

7,0 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

2,6 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

6,0 Обласний історико-меморіальний музей-заповідник Пантелеймона Куліша 

"Ганнина Пустинь" (Борзнянський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка) 

5,6 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 140,89  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 1,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 
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4,5 Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені 

Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                    

вул. Музейна, 6) 

4,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

2,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

3,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний театрально-

видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О.П.Довженка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 135) 

5,5 Комунальний заклад "Організаційно-методичний центр контролю та 

технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної 

ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) 

14,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 

імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин,                    

вул. Овдіївська, 49) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

2,0 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

7,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

7,0 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

3,3 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

2,9 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

5,6 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 65,3  

2025 1,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

 9,747 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

 4,5 Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені 

Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                    

вул. Музейна, 6) 
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 90,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

 6,75 Комунальний заклад "Обласний центр народної творчості" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116) 

 2,1 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

 3,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

 7,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

 7,5 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

 3,2 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

 3,3 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

 6,0 Обласний історико-меморіальний музей-заповідник Пантелеймона Куліша 

"Ганнина Пустинь" (Борзнянський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка) 

 5,6 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 150,197  

2026 1,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

4,5 Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені 

Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                    

вул. Музейна, 6) 

4,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

2,2 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

3,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний театрально-

видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О.П.Довженка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 135) 

14,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 

імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин,                    

вул. Овдіївська, 49) 
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6,0 Комунальний заклад "Організаційно-методичний центр контролю та 

технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної 

ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

2,0 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

7,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

8,0 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

3,5 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

3,5 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

5,6 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 68,3  

2027 1,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

10,2 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

4,5 Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені 

Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                    

вул. Музейна, 6) 

90,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

2,3 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

7,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

8,0 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

3,8 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            
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М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

3,5 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

6,0 Обласний історико-меморіальний музей-заповідник Пантелеймона Куліша 

"Ганнина Пустинь" (Борзнянський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка) 

5,6 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 145,4  

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 23,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

0,8 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги                 

(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

2,5 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

3,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,         

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

5,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

0,5 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

8,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

5,03 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,                     

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

15,0 Червоненський психоневрологічний інтернат (вул. Загребелля, 74, с. Билка, 

Коропський р-н., Чернігівська область, 16252) 

7,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 
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8,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівська область, 16600) 

15,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр соціальної адаптації" 

Чернігівської обласної ради (вул. Садова, 1, с. Левоньки, Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15517) 

Всього 102,83  

2022 23,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

3,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,         

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

5,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

1,5 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,            

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

6,0 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,                 

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

7,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

Всього 55,5  

2023 23,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

3,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,         

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

2,5 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

5,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

0,5 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 
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5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                  

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

8,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

6,0 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,                 

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

7,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

8,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівська область, 16600) 

Всього 73,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 23,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

1,0 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги                 

(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

3,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,         

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

5,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

1,5 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005)  

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,             

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

6,0 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,                    

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

10,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

Всього 59,5  

2025 23,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 
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реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

3,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,         

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

5,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

0,5 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                   

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

8,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

6,0 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,                    

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

10,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

8,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівська область, 16600) 

2,5 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

Всього 76,0  

2026 23,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

3,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,         

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

5,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

1,5 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 
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5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                  

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

6,0 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,               

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

10,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

Всього 58,5  

2027 23,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

2,5 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

1,1 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги                   

(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

3,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,         

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

5,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

0,5 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                   

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

8,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

6,0 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,                     

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

10,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

8,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівська область, 16600) 

Всього 77,1  

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 
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2021 1,0 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

Всього 1,0  

2022 1,0 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

0,5 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

4,0 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 5,5  

2023 1,0 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

Всього 1,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 1,0 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

0,5 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

4,5 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 6,0  

2025 2,0 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

Всього 2,0  

2026 2,0 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

 0,5 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 
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 4,7 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 7,2  

2027 2,0 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

Всього 2,0  

4. Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного 

захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в 

частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) 

Управління освіти і науки облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 
600,0 

Комунальний заклад "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(14010, м. Чернігів, вул. Гагаріна, 50) 

600,0 
Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою 

Чернігівської обласної ради (14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1) 

300,0 

Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської 

молоді Чернігівської обласної ради (14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 

4-а) 

57,5 
Комунальний заклад "Городнянський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(15100,  м. Городня, вул. Петра Пиниці, 21) 

64,0 
Комунальний заклад "Сосницький навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської обласної ради (16100, смт Сосниця, вул. Покровська,1) 

600,0 
Дігтярівський професійний аграрний ліцей Чернігівської області  (17332, 

Срібнянський р-н., смт Дігтярі, вул. Центральна, 1) 

Всього 2221,5  

2022 
600,0 

Дігтярівський професійний аграрний ліцей Чернігівської області  (17332, 

Срібнянський р-н., смт Дігтярі, вул. Центральна, 1) 

600,0 
Комунальний заклад "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(14010, м. Чернігів, вул. Гагаріна, 50) 

300,0 
Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку 

(Сосницький район, смт Сосниця, проспект Гагаріна, 16) 

125,0 
Остерський коледж будівництва та дизайну (Козелецький район,                       

м. Остер, вул. 8-го Березня, 7а) 

600,0 
Борзнянський державний сільськогосподарський технікум (м. Борзна,          

вул. Олекси Десняка, 23) 

440,0 Комунальний заклад "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр" 
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Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. 1 Травня, 56) 

Всього 2665,0  

2023 
600,0 

Комунальний заклад "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(14010, м. Чернігів, вул. Гагаріна, 50) 

600,0 
Борзнянський державний сільськогосподарський технікум (м. Борзна,          

вул. Олекси Десняка, 23) 

600,0 
Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області (м. Прилуки, вул. 

Київська, 337) 

600,0 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сновське вище 

професійне училище лісового господарства" (Сновський район,                          

м. Сновськ, вул. Бульварна, 5) 

40,0 
Державний навчальний заклад "Ніжинський професійний аграрний ліцей 

Чернігівської області" (м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а) 

600,0 
Сосницький професійний аграрний ліцей Чернігівської області 

(Сосницький район, смт Сосниця, вул. Чернігівська, 42) 

128,9 
Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради           

(м. Ніжин, вул. Богуна, 1) 

Всього 3168,9  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 
600,0 

Сосницький професійний аграрний ліцей Чернігівської області Сосницький 

район (смт Сосниця, вул. Чернігівська, 42) 

600,0 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сновське вище 

професійне училище лісового господарства" (Сновський район, м. Сновськ, 

вул. Бульварна, 5) 

600,0 
Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області (м. Прилуки,                  

вул. Київська, 337) 

600,0 
Комунальний заклад "Прилуцька спеціальна школа" Чернігівської обласної 

ради (м. Прилуки, вул. Київська, 329) 

325,0 
Комунальний заклад "Сновська гімназія" Чернігівської обласної ради 

(Сновський район, м. Сновськ, вул. 30 років Перемоги, 2а) 

250,0 
Сокиринський професійний аграрний ліцей Чернігівської області 

(Срібнянський район, с. Сокиринці, вул. Садова, 16) 

200,0 
Комунальний заклад "Старобасанська гімназія" (Бобровицький район,             

с. Стара Басань, вул. Поштова, 1) 

Всього 3175,0  

2025 
210,0 

Комунальний заклад "Прилуцька спеціальна школа" Чернігівської обласної 

ради (м. Прилуки, вул. Київська, 329) 
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600,0 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сновське вище 

професійне училище лісового господарства" (Сновський район, м. Сновськ, 

вул. Бульварна, 5) 

600,0 
Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області (м. Прилуки,                

вул. Київська, 337) 

480,0 
Комунальний заклад "Комарівська гімназія"Чернігівської обласної ради            

(с. Комарівка, вул. Шевченка, 1) 

300,0 
Комунальний Заклад "Удайцівський навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської ОДА (Прилуцький район, с. Удайці, вул. Шевченка, 76) 

300,0 
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Ічнянський 

професійний аграрний ліцей" (Ічнянський район, м. Ічня, вул. Травнева, 2) 

180,0 Прилуцький агротехнічний коледж (м. Прилуки, вул. Київська, 178) 

Всього 2760,0  

2026 

600,0 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сновське вище 

професійне училище лісового господарства" (Сновський район, м. Сновськ, 

вул. Бульварна, 5) 

463,0 
Борзнянський державний сільськогосподарський технікум (м. Борзна,          

вул. Олекси Десняка, 23) 

600,0 
Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області (м. Прилуки,                

вул. Київська, 337) 

500,0 
Мринська філія Куликівського професійного аграрного ліцею (Носівський 

р-н., с. Мрин, вул. Маленка, 1) 

420,0 
Новгород-Сіверська державна гімназія імені К.Д. Ушинського (Новгород-

Сіверський район, м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 38) 

355,0 
Комунальний позашкільний навчальний заклад Чернігівський обласний 

Палац дітей та юнацтва (14038, м. Чернігів, проспект Перемоги,112) 

Всього 2938,0  

2027 

600,0 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сновське вище 

професійне училище лісового господарства" (Сновський район, м. Сновськ, 

вул. Бульварна, 5) 

600,0 
Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області (м. Прилуки,                

вул. Київська, 337) 

330,0 
Позашкільний навчальний заклад "Чернігівська обласна комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа" (м. Чернігів, проспект Перемоги, 110-а) 

200,0 

Комунальний позашкільний навчальний заклад Спеціалізована дитячо-

юнацька школа олімпійського резерву з футболу "Юність" (м. Чернігів, 

проспект Перемоги, 110) 

200,0 
Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді (м. Чернігів, вул. Гонча, 33) 
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Всього 1930,0  

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 850,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

3300,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

241,0 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

60,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

381,2 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

Всього 4832,2  

2022 2300,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

250,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

Всього 2550,0  

2023 350,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

 37,8 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

Всього 387,8  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 100,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

 20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

Всього 120,0  

2025 1500,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 
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 350,0 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

Всього 1850,0  

2026 2150,0 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 

Всього 2150,0  

2027 470,0 Комунальний заклад "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 29, 

16000) 

 800,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

Всього 1270,0  

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 100,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

90,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

19,2 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

60,0 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

142,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

405,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний театрально-

видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О.П.Довженка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 135) 

200,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 

імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин,                    

вул. Овдіївська, 49) 

50,0 Обласний історико-меморіальний музей-заповідник Пантелеймона Куліша 

"Ганнина Пустинь" (Борзнянський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка) 

85,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

Всього 1151,2  
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2022 30,584 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

30,0 Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені 

Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                    

вул. Музейна, 6) 

900,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 

імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин,                    

вул. Овдіївська, 49) 

60,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

30,0 Комунальний заклад "Історико-археологічний музейний комплекс 

"Древній Любеч" Чернігівської обласної ради (смт Любеч,                               

вул. Преображенська, 26) 

Всього 1050,584  

2023 600,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 

імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин,                    

вул. Овдіївська, 49) 

60,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

Всього 660,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 35,347 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

60,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

Всього 95,347  

2025 70,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

Всього 70  

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 100,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

35,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

72,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,            
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м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

40,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

40,0 Червоненський психоневрологічний інтернат (вул. Загребелля, 74, с. Билка, 

Коропський р-н., Чернігівська область, 16252) 

200,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

250,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр соціальної адаптації" 

Чернігівської обласної ради (вул. Садова, 1, с. Левоньки, Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15517) 

Всього 737,0  

2022 100,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

250,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр соціальної адаптації" 

Чернігівської обласної ради (вул. Садова, 1, с. Левоньки, Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15517) 

120,0 Комунальний заклад "Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" Чернігівської обласної ради 

(вул. Прилуцька, 126, м. Ніжин, Чернігівська область, 16612) 

40,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

66,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

Всього 576,0  

2023 100,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

40,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

212,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

Всього 352,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 100,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 
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сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

40,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

Всього 140,0  

2025 100,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

40,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

Всього 140,0  

2026 100,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

40,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

Всього 140,0  

2027 100,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

40,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

Всього 140,0  

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 2,0 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

Всього 2,0  

5. Організація роботи щодо виведення на пульти пожежного спостерігання тривожних 

сповіщень від приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту 

будинків та споруд 

Управління освіти і науки облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 50,0 Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою 
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Чернігівської обласної ради (14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1) 

Всього 50,0  

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 100,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

 190,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

5,0 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

Всього 295,0  

2023 5,0 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

50,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

Всього 55,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2026 15,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

Всього 15,0  

2027 5,0 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

Всього 5,0  

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 8,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

38,4 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

9,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

20,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 
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Всього 75,9  

2022 0,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

38,4 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

20,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

Всього 58,9  

2023 0,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

38,4 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

20,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

Всього 58,9  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 0,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

38,4 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

20,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

Всього 58,9  

2025 0,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

38,4 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

20,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

Всього 58,9  

2026 0,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 
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український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

38,4 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

20,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

Всього 58,9  

2027 0,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

38,4 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

20,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

Всього 58,9  

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 20,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,             

м. Чернігів, 14017) 

7,2 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

3,0 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги                

(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                   

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

4,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

Всього 44,2  

2022 20,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,             

м. Чернігів, 14017) 
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8,0 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                   

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

4,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

Всього 42,0  

2023 20,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,             

м. Чернігів, 14017) 

4,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

8,7 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                   

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

32,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

Всього 74,7  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 20,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,             

м. Чернігів, 14017) 

9,6 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

5,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                   

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 
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Чернігівська область, 15040) 

Всього 44,6  

2025 20,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,             

м. Чернігів, 14017) 

10,6 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

5,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                   

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

Всього 45,6  

2026 6,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

11,6 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                   

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

20,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,             

м. Чернігів, 14017) 

Всього 47,6  

2027 20,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,             

м. Чернігів, 14017) 

12,8 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

6,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 
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5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                   

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

Всього 48,8  

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 3,7 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 3,7  

2022 4,0 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 4,0  

2023 4,4 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 4,4  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 4,8 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 4,8  

2025 5,3 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 5,3  

2026 5,8 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 5,8  

2027 6,4 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 6,4  

6. Організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем 

протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування 
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евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків 

напрямку руху, тощо) 

Управління освіти і науки облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 4,2 

Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської 

молоді Чернігівської обласної ради (14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 

4-а) 

Всього 4,2  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2025 35,0 
Комунальний заклад "Яблунівський ліцей" Чернігівської обласної ради          

(с. Яблунівка, вул. Яблунева, 17) 

Всього 35,0  

2026 400,0 
Новгород-Сіверська державна гімназія імені К.Д. Ушинського (Новгород-

Сіверський район, м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 38) 

Всього 400,0  

2027 10,0 
Комунальний заклад "Чернігівська обласна станція юних натуралістів"             

(м. Чернігів, вул. Івана Франка, 2-а) 

Всього 10,0  

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 12,5 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

72,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

40,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

0,62 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

17,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

1,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

8,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 
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крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

9,6 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

3,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

5,8 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 175,22  

2022 12,8 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

74,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

70,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

0,62 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

40,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

17,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

1,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

13,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

5,6 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

2,5 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

3,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 
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5,8 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 246,02  

2023 13,0 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

76,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

50,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

40,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

0,62 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

18,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

1,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

8,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

5,6 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

2,5 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

8,0 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

3,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

5,8 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 232,22  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 13,5 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 
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(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

78,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

70,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

0,62 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

70,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

1,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

8,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

9,6 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

2,5 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

8,0 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

3,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

5,8 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 290,72  

2025 14,0 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

50,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

80,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 
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Миру, 211, 14029) 

0,62 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

80,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

21,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

1,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

13,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

5,6 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

3,6 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

8,0 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

3,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

5,8 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 286,32  

2026 14,5 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

70,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

82,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

0,62 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

80,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 
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лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

22,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

1,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

8,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

5,6 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

3,6 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

8,0 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

3,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

5,8 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 304,82  

2027 15,0 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

84,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

50,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

0,62 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

80,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

24,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

1,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      
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вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

8,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

9,6 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

3,6 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

8,0 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

3,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

5,8 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 293,32  

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

2,717 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

13,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

3,78 Комунальний заклад "Організаційно-методичний центр контролю та 

технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної 

ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) 

12,0 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

49,2 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

4,620 Комунальний заклад "Обласний центр народної творчості" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116) 

19,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний театрально-

видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О.П.Довженка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 135) 
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9,6 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

2,0 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

30,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

43,2 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

2,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

5,0 Комунальний заклад "Історико-археологічний музейний комплекс 

"Древній Любеч" Чернігівської обласної ради (смт Любеч,                               

вул. Преображенська, 26) 

17,0 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

Всього 215,117  

2022 1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

49,2 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

2,861 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

14,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

12,0 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

6,93 Комунальний заклад "Обласний центр народної творчості" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116) 

3,97 Комунальний заклад "Організаційно-методичний центр контролю та 

технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної 

ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) 

20,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

1,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний театрально-

видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О.П.Довженка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 135) 
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9,6 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

2,0 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

30,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

43,2 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

3,67 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

18,0 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

Всього 217,931  

2023 1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

3,013 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

15,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

12,0 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

49,2 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

10,395 Комунальний заклад "Обласний центр народної творчості" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116) 

4,2 Комунальний заклад "Організаційно-методичний центр контролю та 

технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної 

ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) 

21,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

1,8 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний театрально-

видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О.П.Довженка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 135) 

9,6 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

2,0 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   
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(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

30,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

3,67 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

43,2 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

19,0 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

Всього 225,078  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

3,173 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

16,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

12,0 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

49,2 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

15,593 Комунальний заклад "Обласний центр народної творчості" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116) 

22,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

4,45 Комунальний заклад "Організаційно-методичний центр контролю та 

технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної 

ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) 

2,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний театрально-

видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О.П.Довженка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 135) 

9,6 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

2,0 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

30,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                
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(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

43,2 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

3,67 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

20,0 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

Всього 233,886  

2025 1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

3,341 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

17,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

12,0 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

49,2 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

23,39 Комунальний заклад "Обласний центр народної творчості" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116) 

23,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

2,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний театрально-

видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О.П.Довженка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 135) 

9,6 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

2,0 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

30,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

4,47 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

4,68 Комунальний заклад "Організаційно-методичний центр контролю та 

технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної 

ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) 
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47,5 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

21,0 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

Всього 250,681  

2026 1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

3,642 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

18,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

12,0 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

49,2 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

35,09 Комунальний заклад "Обласний центр народної творчості" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116) 

4,9 Комунальний заклад "Організаційно-методичний центр контролю та 

технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної 

ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) 

24,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

2,8 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний театрально-

видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О.П.Довженка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 135) 

9,6 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

2,0 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

30,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

47,5 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

4,67 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 
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22,0 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

Всього 266,402  

2027 1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

3,969 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

19,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

12,0 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

49,2 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

52,625 Комунальний заклад "Обласний центр народної творчості" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116) 

5,2 Комунальний заклад "Організаційно-методичний центр контролю та 

технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної 

ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) 

25,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

3,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний театрально-

видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О.П.Довженка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 135) 

9,6 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

2,0 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

30,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

47,5 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

3,67 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

23,0 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

Всього 286,764  
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І етап: 2021-2023 рр. 

2021 2,2 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги                

(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

1,5 Комунальний заклад "Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" Чернігівської обласної ради 

(вул. Прилуцька, 126, м. Ніжин, Чернігівська область, 16612) 

18,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,  

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

42,5 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

10,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

60,0 Червоненський психоневрологічний інтернат (вул. Загребелля, 74, с. Билка, 

Коропський р-н., Чернігівська область, 16252) 

30,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

10,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,             

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

14,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівська область, 16600) 

12,0 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с..Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

32,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

Всього 232,2  

2022 45,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,               

м. Чернігів, 14017) 

2,2 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги                 

(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

1,5 Комунальний заклад "Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" Чернігівської обласної ради 

(вул. Прилуцька, 126, м. Ніжин, Чернігівська область, 16612) 

12,0 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с..Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 
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32,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

18,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,  

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

42,5 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

10,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

30,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

10,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,             

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

14,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівська область, 16600) 

Всього 217,2  

2023 45,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,               

м. Чернігів, 14017) 

3,0 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги                 

(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

32,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

12,0 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

1,5 Комунальний заклад "Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" Чернігівської обласної ради 

(вул. Прилуцька, 126, м. Ніжин, Чернігівська область, 16612) 

18,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,  

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

42,5 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

10,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

35,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 
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10,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

14,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівська область, 16600) 

Всього 223,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 45,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,               

м. Чернігів, 14017) 

3,0 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги          

(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

32,5 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

1,5 Комунальний заклад "Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" Чернігівської обласної ради 

(вул. Прилуцька, 126, м. Ніжин, Чернігівська область, 16612) 

18,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,  

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

42,5 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

10,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

35,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

10,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,            

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

12,0 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

14,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівська область, 16600) 

Всього 223,5  

2025 45,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,               

м. Чернігів, 14017) 

3,0 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги                
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(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

1,5 Комунальний заклад "Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" Чернігівської обласної ради 

(вул. Прилуцька, 126, м. Ніжин, Чернігівська область, 16612) 

18,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,  

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

43,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

32,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

12,0 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

10,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

40,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

10,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,              

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

14,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівська область, 16600) 

Всього 228,5  

2026 45,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,               

м. Чернігів, 14017) 

3,0 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги                

(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

1,5 Комунальний заклад "Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" Чернігівської обласної ради 

(вул. Прилуцька, 126, м. Ніжин, Чернігівська область, 16612) 

18,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,  

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

43,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

12,0 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 
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32,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

10,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

40,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

10,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                    

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

14,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівська область, 16600) 

Всього 228,5  

2027 45,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,               

м. Чернігів, 14017) 

3,0 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги                 

(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

12,0 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

32,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

1,5 Комунальний заклад "Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" Чернігівської обласної ради 

(вул. Прилуцька, 126, м. Ніжин, Чернігівська область, 16612) 

18,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,  

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

43,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

10,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

50,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

10,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                    

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

14,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівська область, 16600) 
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Всього 238,5  

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 9,8 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

11,4 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

4,0 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 25,2  

2022 9,8 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

11,4 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

4,4 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 25,6  

2023 9,8 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

11,4 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

4,8 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 26  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 9,8 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

11,4 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         
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с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

5,3 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 26,5  

2025 9,8 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

11,4 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

5,8 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 27,0  

2026 9,8 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

11,4 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

6,4 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 27,6  

2027 9,8 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

11,4 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

7,0 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 28,2  

7. Організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними 

засобами пожежогасіння (вогнегасниками) 

Управління освіти і науки облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 
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2021 
14,0 

Комунальний заклад "Борзнянський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(16400, м. Борзна, вул. Красносільського, 3) 

4,2 
Комунальний заклад "Черешенський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(16231, Коропський р-н., с. Черешеньки, вул. Шкільна, 14) 

14,0 

Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської 

молоді Чернігівської обласної ради (14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 

4-а) 

5,0 
Дігтярівський професійний аграрний ліцей Чернігівської області  (17332, 

Срібнянський р-н., смт Дігтярі, вул. Центральна, 1) 

Всього 37,2  

2022 
1,0 

Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку 

(Сосницький район, смт Сосниця, проспект Гагаріна, 16) 

2,6 
Борзнянський державний сільськогосподарський технікум (м. Борзна,          

вул. Олекси Десняка, 23) 

5,0 
Комунальний заклад "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. 1 Травня, 56) 

Всього 8,6  

2023 
8,6 

Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області (м. Прилуки,                  

вул. Київська, 337) 

11,0 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сновське вище 

професійне училище лісового господарства" (Сновський район,                       

м. Сновськ, вул. Бульварна, 5) 

4,0 
Державний навчальний заклад "Ніжинський професійний аграрний ліцей 

Чернігівської області"( м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а) 

11,0 
Сосницький професійний аграрний ліцей Чернігівської області 

(Сосницький район, смт Сосниця, вул. Чернігівська, 42) 

Всього 34,6  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 

10,0 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Куликівський 

професійний аграрний ліцей" (Куликівський район, смт Куликівка,               

вул. Миру, 43) 

3,2 
Сокиринський професійний аграрний ліцей Чернігівської області 

(Срібнянський район, с. Сокиринці, вул. Садова, 16) 

4,0 
Комунальний заклад "Старобасанська гімназія" (Бобровицький район,            

с. Стара Басань, вул. Поштова, 1) 

Всього 17,2  

2025 
35,0 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Ічнянський 

професійний аграрний ліцей" (Ічнянський район, м. Ічня, вул. Травнева, 2) 
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Всього 35  

2026 17,0 
Комунальний позашкільний навчальний заклад Чернігівський обласний 

Палац дітей та юнацтва (14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 112) 

Всього 17,0  

2027 3,0 
Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді (м. Чернігів, вул. Гонча, 33) 

 15,0 
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського  (м. Чернігів, вул. Гоголя, 16) 

Всього 18,0  

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 8,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівське обласне 

патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,       

вул. Волковича, 27, 14029) 

6,4 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

5,6 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

2,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

1,5 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

1,5 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 
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5,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

Всього 70  

2022 3,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

громадського здоров’я" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,              

вул. Любецька, 7-а, 14000) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

7,3 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

3,0 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

8,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівське обласне 

патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,       

вул. Волковича, 27, 14029) 

20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

1,5 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

1,5 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 

Всього 61,3  

2023 4,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівське обласне 

патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,       

вул. Волковича, 27, 14029) 

8,8 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 
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20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

10,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

2,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

1,5 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

5,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

Всього 62,3  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

10,3 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

7,2 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

10,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

1,5 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

1,5 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 
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2,5 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 68,0  

2025 4,0 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

11,8 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

10,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

2,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

1,5 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

5,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

Всього 66,3  

2026 3,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

громадського здоров’я" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,              

вул. Любецька, 7-а, 14000) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

12,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

10,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 
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1,5 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

Всього 59,2  

2027 5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

14,5 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

10,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

2,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

1,5 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

5,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

Всього 68,0  

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 4,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

48,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

4,0 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 
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2,5 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

1,0 Комунальний заклад "Історико-археологічний музейний комплекс 

"Древній Любеч" Чернігівської обласної ради (смт Любеч,                               

вул. Преображенська, 26) 

30,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний театрально-

видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О.П.Довженка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 135) 

1,0 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

1,2 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

1,5 Комунальний заклад "Організаційно-методичний центр контролю та 

технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної 

ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) 

8,1 Обласний історико-меморіальний музей-заповідник Пантелеймона Куліша 

"Ганнина Пустинь" (Борзнянський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка) 

2,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4)  

Всього 103,8  

2022 4,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

2,4 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

0,45 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

2,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4)  

Всього 9,35  

2023 4,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

0,45 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

2,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4)  

Всього 6,95  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 
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2024 4,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

10,0 Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені 

Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                    

вул. Музейна, 6) 

2,4 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

0,45 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

1,2 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

2,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4)  

Всього 22,55  

2025 4,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

0,45 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

2,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4)  

Всього 6,95  

2026 4,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

2,4 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

0,45 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

2,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4)  

Всього 9,35  

2027 4,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

0,45 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

1,2 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 
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Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

2,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4)  

Всього 8,15  

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 2,0 Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної 

державної адміністрації (проспект Миру, 116А, м. Чернігів, 14000) 

4,5 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

33,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр соціальної адаптації" 

Чернігівської обласної ради Чернігівська область (вул. Садова, 1,                    

с. Левоньки, Чернігівський район, Чернігівська область,  15517) 

15,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

10,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

10,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

3,0 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,                      

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

5,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

18,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                    

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

Всього 100,5  

2022 15,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

3,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,    

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

5,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 
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10,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

10,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

4,0 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,              

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

Всього 47,0  

2023 15,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

5,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

10,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

10,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

3,0 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,              

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

Всього 43,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 15,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

5,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

10,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

10,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

4,0 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,              

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

Всього 44,0  

2025 15,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              
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м. Чернігів, 14017) 

3,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,    

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

7,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

10,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

10,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

Всього 45,0  

2026 15,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

15,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

5,0 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,                 

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

7,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

10,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

10,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

3,5 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

Всього 65,5  

2027 15,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                    

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

10,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

7,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 



79 

 

№ 

з/п 

Рік Сума  

(тис. грн) 

Назва об'єкта 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

10,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

6,0 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,               

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

Всього 53,0  

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 3,0 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

Всього 3,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 3,0 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

Всього 3,0  

2027 3,0 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

Всього 3,0  

8. Організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння 

(вогнегасників) 

Управління освіти і науки облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 
4,5 

Комунальний заклад "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(14010, м. Чернігів, вул. Гагаріна, 50) 

4,0 
Комунальний заклад "Борзнянський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(16400, м. Борзна, вул. Красносільського, 3) 

7,0 
Комунальний заклад "Черешенський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(16231, Коропський р-н., с. Черешеньки, вул. Шкільна, 14) 

2,3 

Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської 

молоді Чернігівської обласної ради (14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 

4-а) 

4,4 
Комунальний заклад "Сосницький навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської обласної ради (16100, смт Сосниця, вул. Покровська,1) 
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3,0 
Дігтярівський професійний аграрний ліцей Чернігівської області  (17332, 

Срібнянський р-н., смт Дігтярі, вул. Центральна, 1) 

Всього 25,2  

2022 

5,5 

Комунальний заклад "Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий 

коледж імені Івана Франка" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,               

вул. Перемоги, 170) 

1,0 
Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку 

(Сосницький район, смт Сосниця, просп. Гагаріна, 16) 

5,0 
Остерський коледж будівництва та дизайну (Козелецький район,                 

м. Остер, вул. 8-го Березня, 7а) 

3,6 
Борзнянський державний сільськогосподарський технікум (м. Борзна,          

вул. Олекси Десняка, 23) 

3,0 
Комунальний заклад "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. 1 Травня, 56) 

Всього 18,1  

2023 
4,2 

Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області (м. Прилуки,                

вул. Київська, 337)               

5,0 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сновське вище 

професійне училище лісового господарства" (Сновський район,                        

м. Сновськ, вул. Бульварна, 5) 

5,0 
Державний навчальний заклад "Ніжинський професійний аграрний ліцей 

Чернігівської області" (м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а) 

5,0 
Сосницький професійний аграрний ліцей Чернігівської області 

(Сосницький район, смт Сосниця, вул. Чернігівська, 42) 

Всього 19,2  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 
3,6 

Комунальний заклад "Прилуцька спеціальна школа" Чернігівської обласної 

ради (м. Прилуки, вул. Київська, 329) 

3,1 
Сокиринський професійний аграрний ліцей Чернігівської області 

(Срібнянський район, с. Сокиринці, вул. Садова, 16) 

2,0 
Комунальний заклад "Старобасанська гімназія" (Бобровицький район,        

с. Стара Басань, вул. Поштова, 1) 

Всього 8,7  

2025 
3,0 

Комунальний заклад "Комарівська гімназія" Чернігівської обласної ради              

(с. Комарівка, вул. Шевченка, 1) 

3,0 
Комунальний Заклад "Удайцівський навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської ОДА (Прилуцький район, с. Удайці, вул. Шевченка, 76) 

1,1 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Ічнянський 
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професійний аграрний ліцей" (Ічнянський район, м. Ічня, вул. Травнева, 2) 

Всього 7,1  

2026 
1,0 

Мринська філія Куликівського професійного аграрного ліцею (Носівський 

р-н., с. Мрин, вул. Маленка, 1) 

Всього 1,0  

2027 

3,0 

Комунальний позашкільний навчальний заклад Спеціалізована дитячо-

юнацька школа олімпійського резерву з футболу "Юність" (м. Чернігів, 

проспект Перемоги, 110) 

4,7 
Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді (м. Чернігів, вул. Гонча, 33) 

3,7 

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр національно-

патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді"               

(м. Чернігів, вул. Нахімова, 3) 

4,9 
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського  (м. Чернігів, вул. Гоголя, 16) 

Всього 16,3  

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 1,2 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

громадського здоров’я" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,              

вул. Любецька, 7-а, 14000) 

6,3 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

3,1 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівське обласне 

патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,       

вул. Волковича, 27, 14029) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

7,5 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

25,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 
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лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

12,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

3,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

1,2 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

2,5 Комунальний заклад "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 29, 

16000) 

2,0 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 

4,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

5,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 119,5  

2022 1,2 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

громадського здоров’я" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,              

вул. Любецька, 7-а, 14000) 

7,1 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

3,3 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівське обласне 

патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,       

вул. Волковича, 27, 14029) 
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6,6 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

7,5 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

25,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

12,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

3,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

1,2 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

2,5 Комунальний заклад "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 29, 

16000) 

2,0 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 

5,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

5,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 122,1  

2023 1,3 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

громадського здоров’я" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,              

вул. Любецька, 7-а, 14000) 

7,5 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 
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7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

3,5 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівське обласне 

патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,       

вул. Волковича, 27, 14029) 

7,2 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

7,5 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

25,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

30,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

12,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

3,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

1,2 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

2,5 Комунальний заклад "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 29, 

16000) 

5,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

5,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 132,4  
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ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 1,3 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

громадського здоров’я" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,              

вул. Любецька, 7-а, 14000) 

7,8 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

3,7 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівське обласне 

патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,       

вул. Волковича, 27, 14029) 

7,9 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

7,5 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

25,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

30,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

12,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

3,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

1,2 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

2,5 Комунальний заклад "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 29, 
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16000) 

2,0 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 

5,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

5,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 135,6  

2025 1,4 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

громадського здоров’я" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,              

вул. Любецька, 7-а, 14000) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

8,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

3,9 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівське обласне 

патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,       

вул. Волковича, 27, 14029) 

8,5 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

7,5 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

25,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

40,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

12,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

3,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 
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Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

1,2 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

2,5 Комунальний заклад "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 29, 

16000) 

2,0 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 

6,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

5,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 147,7  

2026 1,4 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

громадського здоров’я" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,              

вул. Любецька, 7-а, 14000) 

8,3 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

4,1 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівське обласне 

патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,       

вул. Волковича, 27, 14029) 

9,1 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

7,5 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

25,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

40,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 
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медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

12,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

3,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

1,2 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

2,5 Комунальний заклад "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 29, 

16000) 

6,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

5,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 147,8  

2027 1,5 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

громадського здоров’я" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,              

вул. Любецька, 7-а, 14000) 

8,4 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівське обласне 

патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,       

вул. Волковича, 27, 14029) 

4,2 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

9,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

7,5 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 
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обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

25,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

50,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

12,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

3,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

1,2 Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013) 

2,5 Комунальний заклад "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 29, 

16000) 

2,0 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 

7,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

5,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 161,7  

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 0,3 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

2,489 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

5,0 Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені 

Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                    
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вул. Музейна, 6) 

3,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

3,0 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

6,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

4,1 Комунальний заклад "Обласний центр народної творчості" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116) 

1,2 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

2,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

0,6 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

0,68 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

2,0 Комунальний заклад "Організаційно-методичний центр контролю та 

технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної 

ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) 

2,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

0,7 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

1,7 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

4,2 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

1,125 Обласний історико-меморіальний музей-заповідник Пантелеймона Куліша 

"Ганнина Пустинь" (Борзнянський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка) 

3,5 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 

імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин,                    

вул. Овдіївська, 49) 

Всього 43,594  

2022 0,3 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 
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2,621 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

2,1 Комунальний заклад "Організаційно-методичний центр контролю та 

технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної 

ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) 

5,0 Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені 

Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                    

вул. Музейна, 6) 

3,5 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

3,0 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

6,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

3,7 Комунальний заклад "Обласний центр народної творчості" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116) 

1,3 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

2,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

0,6 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

2,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

0,7 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

4,2 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

0,68 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

1,125 Обласний історико-меморіальний музей-заповідник Пантелеймона Куліша 

"Ганнина Пустинь" (Борзнянський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка) 

1,8 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

Всього 40,626  

2023 0,3 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 
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обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

2,76 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

5,0 Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені 

Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                    

вул. Музейна, 6) 

2,2 Комунальний заклад "Організаційно-методичний центр контролю та 

технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної 

ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) 

4,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

3,0 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

6,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

5,1 Комунальний заклад "Обласний центр народної творчості" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116) 

1,4 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

2,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

0,6 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

2,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

0,8 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

1,9 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

4,2 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

0,68 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

1,125 Обласний історико-меморіальний музей-заповідник Пантелеймона Куліша 

"Ганнина Пустинь" (Борзнянський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка) 

3,5 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 

імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин,                    
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вул. Овдіївська, 49) 

Всього 46,565  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 0,3 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

2,906 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

5,0 Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені 

Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                    

вул. Музейна, 6) 

4,5 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

2,3 Комунальний заклад "Організаційно-методичний центр контролю та 

технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної 

ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) 

3,0 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

6,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

5,55 Комунальний заклад "Обласний центр народної творчості" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116) 

1,5 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

2,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

0,6 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

2,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

0,8 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

0,98 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

4,5 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

1,125 Обласний історико-меморіальний музей-заповідник Пантелеймона Куліша 
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"Ганнина Пустинь" (Борзнянський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка) 

2,0 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

Всього 45,061  

2025 0,3 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

3,06 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

5,0 Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені 

Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                    

вул. Музейна, 6) 

5,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

3,0 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

6,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

7,65 Комунальний заклад "Обласний центр народної творчості" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116) 

2,4 Комунальний заклад "Організаційно-методичний центр контролю та 

технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної 

ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) 

1,6 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

2,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

0,6 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

2,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

0,9 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

2,1 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

4,5 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 
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0,98 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

1,125 Обласний історико-меморіальний музей-заповідник Пантелеймона Куліша 

"Ганнина Пустинь" (Борзнянський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка) 

3,5 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 

імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин,                    

вул. Овдіївська, 49) 

Всього 51,715  

2026 0,3 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

3,274 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

2,6 Комунальний заклад "Організаційно-методичний центр контролю та 

технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної 

ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) 

5,0 Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені 

Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                    

вул. Музейна, 6) 

5,5 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

3,0 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

6,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

8,325 Комунальний заклад "Обласний центр народної творчості" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116) 

1,7 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

2,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

0,6 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

2,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

0,9 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

4,7 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          
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ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

0,98 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

1,125 Обласний історико-меморіальний музей-заповідник Пантелеймона Куліша 

"Ганнина Пустинь" (Борзнянський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка) 

2,2 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

Всього 50,204  

2027 0,3 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

3,503 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

5,0 Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені 

Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                    

вул. Музейна, 6) 

6,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

3,0 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

6,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

11,475 Комунальний заклад "Обласний центр народної творчості" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116) 

2,6 Комунальний заклад "Організаційно-методичний центр контролю та 

технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної 

ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) 

1,8 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

2,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) 

0,6 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

2,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

1,0 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 
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2,3 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

4,7 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

0,98 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

1,125 Обласний історико-меморіальний музей-заповідник Пантелеймона Куліша 

"Ганнина Пустинь" (Борзнянський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка) 

3,5 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 

імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин,                    

вул. Овдіївська, 49) 

Всього 57,883  

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 1,0 Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної 

державної адміністрації (проспект миру 116 а, м. Чернігів, 14000) 

0,6 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги                 

(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

12,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр соціальної адаптації" 

Чернігівської обласної ради (вул. Садова, 1, с. Левоньки, Чернігівський 

район, Чернігівська область,  15517) 

0,6 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

5,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,        

м. Чернігів, 14017) 

1,0 Комунальний заклад "Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" Чернігівської обласної ради 

(вул. Прилуцька, 126, м. Ніжин, Чернігівська область, 16612) 

3,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,         

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

6,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

2,0 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 
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Чернігівська область, 15040) 

6,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

0,8 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,            смт 

Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

2,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,             

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

4,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівський р-н, Чернігівська область, 16600) 

Всього 54,0  

2022 5,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,        

м. Чернігів, 14017) 

0,6 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

0,7 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги                  

(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

1,0 Комунальний заклад "Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" Чернігівської обласної ради 

(вул. Прилуцька, 126, м. Ніжин, Чернігівська область, 16612) 

3,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,         

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

6,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

2,0 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

6,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

0,9 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,                    

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

3,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 
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Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,               

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

4,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівський р-н., Чернігівська область, 16600) 

Всього 42,2  

2023 5,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,        

м. Чернігів, 14017) 

0,7 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

0,8 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги                  

(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

1,0 Комунальний заклад "Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" Чернігівської обласної ради 

(вул. Прилуцька, 126, м. Ніжин, Чернігівська область, 16612) 

3,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,         

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

6,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

2,0 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

6,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

0,9 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,             

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

3,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,            

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

4,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівський р-н., Чернігівська область, 16600) 

Всього 42,4  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 
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2024 5,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,        

м. Чернігів, 14017) 

0,7 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

0,8 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги              

(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

1,0 Комунальний заклад "Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" Чернігівської обласної ради 

(вул. Прилуцька, 126, м. Ніжин, Чернігівська область, 16612) 

3,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,         

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

7,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

2,0 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

6,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

0,9 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,                  

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

3,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,            

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

4,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівський р-н., Чернігівська область, 16600) 

Всього 43,4  

2025 5,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,        

м. Чернігів, 14017) 

1,0 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги                 

(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

1,0 Комунальний заклад "Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" Чернігівської обласної ради 
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(вул. Прилуцька, 126, м. Ніжин, Чернігівська область, 16612) 

0,7 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

3,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,         

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

7,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

2,0 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

6,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

0,9 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,                   

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

5,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                 

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

4,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівський р-н., Чернігівська область, 16600) 

Всього 45,6  

2026 5,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,        

м. Чернігів, 14017) 

1,0 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги                  

(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

1,0 Комунальний заклад "Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" Чернігівської обласної ради 

(вул. Прилуцька, 126, м. Ніжин, Чернігівська область, 16612) 

0,8 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

3,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,         

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

7,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 
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Чернігівська область, 14010) 

2,0 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

6,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

0,9 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,                 

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

5,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,            

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

4,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівський р-н., Чернігівська область, 16600) 

Всього 45,7  

2027 5,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,        

м. Чернігів, 14017) 

1,0 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги                 

(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

0,8 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 

1,0 Комунальний заклад "Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" Чернігівської обласної ради 

(вул. Прилуцька, 126, м. Ніжин, Чернігівська область, 16612) 

3,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,         

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

8,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

2,0 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

5,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

6,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 
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0,8 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,                    

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

5,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                    

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

4,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівський р-н., Чернігівська область, 16600) 

Всього 46,6  

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 0,7 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

1,5 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

0,9 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 3,1  

2022 1,0 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

1,5 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

1,0 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 3,5  

2023 1,0 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

1,5 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

1,2 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 
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справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 3,7  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 1,0 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

1,5 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

1,3 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 3,8  

2025 1,0 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

1,5 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

1,4 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 3,9  

2026 1,0 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

1,5 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

1,5 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 4,0  

2027 1,0 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Гончарна, 19 А) 

1,5 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 
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1,65 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 4,15  

9. Організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів 

(крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної 

ефективності 

Управління освіти і науки облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 
70,0 

Комунальний заклад "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(14010, м. Чернігів, вул. Гагаріна, 50) 

330,0 
Комунальний заклад "Борзнянський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(16400, м. Борзна, вул. Красносільського, 3) 

102,0 
Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою 

Чернігівської обласної ради (14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1) 

150,0 

Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської 

молоді Чернігівської обласної ради (14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 

4-а) 

42,5 
Комунальний заклад "Городнянський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(15100,  м. Городня, вул. Петра Пиниці, 21) 

50,0 

Комунальний заклад "Березнянський навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської обласної ради (Менський район, смт Березна, вул. Свято-

Покровська, 2) 

16,0 
Комунальний заклад "Сосницький навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської обласної ради (16100, смт Сосниця, вул. Покровська, 1) 

500,0 
Дігтярівський професійний аграрний ліцей Чернігівської області (17332,  

Срібнянський р-н., смт Дігтярі, вул. Центральна, 1) 

Всього 1260,5  

2022 
18,0 

Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку 

(Сосницький район, смт Сосниця, проспект Гагаріна, 16) 

200,0 
Остерський коледж будівництва та дизайну (Козелецький район, м. Остер, 

вул. 8-го Березня, 7а) 

177,0 
Борзнянський державний сільськогосподарський технікум (м. Борзна,          

вул. Олекси Десняка, 23) 

250,0 
Комунальний заклад "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської обласної ради (м.Чернігів, вул. 1 Травня, 56) 

Всього 645,0  

2023 88,0 Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області (м. Прилуки,                 
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вул. Київська, 337) 

80,0 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сновське вище 

професійне училище лісового господарства" (Сновський район, м. Сновськ, 

вул. Бульварна, 5) 

2,0 
Державний навчальний заклад "Ніжинський професійний аграрний ліцей 

Чернігівської області" (м.Ніжин, вул. Незалежності, 5а) 

17,0 
Сосницький професійний аграрний ліцей Чернігівської області 

(Сосницький район, смт Сосниця, вул. Чернігівська, 42) 

Всього 187,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 
20,0 

Сокиринський професійний аграрний ліцей Чернігівської області 

(Срібнянський район, с. Сокиринці, вул. Садова, 16) 

75,0 
Комунальний заклад "Старобасанська гімназія" (Бобровицький район,              

с. Стара Басань, вул. Поштова, 1) 

Всього 95,0  

2025 
360,0 

Комунальний заклад "Комарівська гімназія" Чернігівської обласної ради             

(с. Комарівка, вул. Шевченка, 1) 

11,3 
Комунальний Заклад "Удайцівський навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської ОДА (Прилуцький район, с. Удайці, вул. Шевченка, 76) 

5,0 
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Ічнянський 

професійний аграрний ліцей" (Ічнянський район, м. Ічня, вул. Травнева, 2) 

60,0 Прилуцький агротехнічний коледж (м. Прилуки, вул. Київська, 178) 

Всього 436,3  

2026 
65,0 

Мринська філія Куликівського професійного аграрного ліцею (Носівський 

р-н., с. Мрин, вул.Маленка, 1) 

410,0 
Новгород-Сіверська державна гімназія імені К.Д. Ушинського (Новгород-

Сіверський район, м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 38) 

Всього 475,0  

2027 

120,0 

Комунальний позашкільний навчальний заклад Спеціалізована дитячо-

юнацька школа олімпійського резерву з футболу "Юність" (м. Чернігів, 

проспект Перемоги, 110) 

36,7 
Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді (м. Чернігів, вул. Гонча, 33) 

2,0 

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр національно-

патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді"              

(м. Чернігів, вул. Нахімова, 3) 

63,0 
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського (м. Чернігів, вул. Гоголя, 16) 
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Всього 221,7  

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 50,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

 100,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

90,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

25,0 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

Всього 265,0  

2022 80,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

70,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

Всього 150,0  

2023 25,0 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

80,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

60,0 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 

Всього 165,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 50,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний центр 

крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005) 

92,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

60,0 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 

110,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 312,0  
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2025 35,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

80,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

25,0 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

60,0 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 

Всього 200,0  

2026 50,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

50,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

80,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

Всього 180,0  

2027 25,0 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

98,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

60,0 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 

85,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600) 

Всього 268,0  

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 95,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

19,2 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

70,0 Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені 
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Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                    

вул. Музейна, 6) 

30,0 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

92,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

12,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний театрально-

видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О.П.Довженка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 135) 

20,0 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

20,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

2,9 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

6,0 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

14,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

50,0 Комунальний заклад "Історико-археологічний музейний комплекс 

"Древній Любеч" Чернігівської обласної ради (смт Любеч,                               

вул. Преображенська, 26) 

23,0 Обласний історико-меморіальний музей-заповідник Пантелеймона Куліша 

"Ганнина Пустинь" (Борзнянський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка) 

500,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 

імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин,                    

вул. Овдіївська, 49) 

Всього 954,1  

2022 20,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

2,9 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

6,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

500,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 

імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин,                    

вул. Овдіївська, 49) 

Всього 528,9  
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2023 26,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

92,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

15,0 Комунальний заклад "Обласний центр народної творчості" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116) 

20,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

3,0 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

350,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 

імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин,                    

вул. Овдіївська, 49) 

Всього 506,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 22,418 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

20,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

3,0 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

8,0 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

350,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 

імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин,                    

вул. Овдіївська, 49) 

Всього 403,418  

2025 92,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

20,0 Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка                   

(смт Сосниця, 2-пров. Довженка) 

20,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

150,0 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

3,2 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 
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полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

Всього 285,2  

2026 29,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

22,5 Комунальний заклад "Обласний центр народної творчості" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116) 

20,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

10,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

3,2 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

Всього 84,7  

2027 24,66 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

92,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

20,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

3,5 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

10,0 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

Всього 150,16  

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 5,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

160,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр соціальної адаптації" 

Чернігівської обласної ради (вул. Садова, 1, с. Левоньки, Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15517) 

95,2 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

15,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 
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199,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                     

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

235,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

Всього 709,2  

2022 5,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

150,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,   

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

200,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

15,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

40,0 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,                   

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

160,0 Червоненський психоневрологічний інтернат (вул. Загребелля, 74, с. Билка, 

Коропський р-н., Чернігівська область, 16252) 

Всього 570,0  

2023 5,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

17,0 Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги                   

(вул. Елеваторна, 6, м. Чернігів, Чернігівська область, 14026) 

35,0 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,                      

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

199,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

15,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

Всього 271,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 36,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 
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сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

95,2 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

20,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

199,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,            

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

Всього 350,2  

2025 36,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

150,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,   

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

15,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

Всього 201,0  

2026 36,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

199,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

15,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

40,0 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,                   

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

Всього 290,0  

2027 36,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

95,2 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

15,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

5,0 Червоненський психоневрологічний інтернат (вул. Загребелля, 74, с. Билка, 
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Коропський р-н., Чернігівська область, 16252) 

35,0 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,                   

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220)  

199,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,               

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

Всього 385,2  

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2023 30,0 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

50,0 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

Всього 80,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2026 40,0 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

 50,0 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

Всього 90,0  

10. Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системою внутрішнього 

протипожежного водопроводу 

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 20,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

25,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

20,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний театрально-

видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О.П.Довженка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 135) 

Всього 65,5  

2022 70,0 Комунальний заклад "Історико-археологічний музейний комплекс 

"Древній Любеч" Чернігівської обласної ради (смт Любеч,                               
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вул. Преображенська, 26) 

Всього 70  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2025 3,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 3,0  

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 36,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

5,0 Червоненський психоневрологічний інтернат (вул. Загребелля, 74, с. Билка, 

Коропський р-н., Чернігівська область, 16252) 

Всього 41,0  

2022 36,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

5,0 Червоненський психоневрологічний інтернат (вул. Загребелля, 74, с. Билка, 

Коропський р-н., Чернігівська область, 16252) 

Всього 41,0  

2023 36,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

5,0 Червоненський психоневрологічний інтернат (вул. Загребелля, 74, с. Билка, 

Коропський р-н., Чернігівська область, 16252) 

Всього 41,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 36,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

5,0 Червоненський психоневрологічний інтернат (вул. Загребелля, 74, с. Билка, 

Коропський р-н., Чернігівська область, 16252) 

Всього 41,0  

2025 36,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 
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реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

5,0 Червоненський психоневрологічний інтернат (вул. Загребелля, 74, с. Билка, 

Коропський р-н., Чернігівська область, 16252) 

Всього 41,0  

2026 36,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

5,0 Червоненський психоневрологічний інтернат (вул. Загребелля, 74, с. Билка, 

Коропський р-н., Чернігівська область, 16252) 

Всього 41,0  

2027 36,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

5,0 Червоненський психоневрологічний інтернат (вул. Загребелля, 74, с. Билка, 

Коропський р-н., Чернігівська область, 16252) 

Всього 41,0  

11. Організація роботи щодо приведення в працездатний стан (ремонту) системи 

внутрішнього протипожежного водопроводу 

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 2,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

1,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

1,2 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

3,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

Всього 27,2  

2022 193,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 
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кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

2,5 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

1,5 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

4,8 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

1,2 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

3,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

Всього 226,0  

2023 3,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

5,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

2,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

1,2 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

4,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

Всього 35,9  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 3,5 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 



118 

 

№ 

з/п 

Рік Сума  

(тис. грн) 

Назва об'єкта 

Миру, 211, 14029) 

5,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

2,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

1,2 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

4,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

Всього 36,4  

2025 4,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

3,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

4,8 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. І.Мазепи, 3, 14005) 

1,2 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

Всього 38,0  

2026 4,5 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

3,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 
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(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

1,2 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

Всього 33,7  

2027 5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

1,2 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,      

вул. Магістратська, 19, 14000) 

Всього 32,2  

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 0,3 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

20,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

70,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 

імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин,                    

вул. Овдіївська, 49) 

30,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 123,3  

2022 0,3 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

20,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

Всього 20,3  

2023 0,3 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 
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театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

20,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

Всього 20,3  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 0,3 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

20,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

Всього 20,3  

2025 0,3 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

4,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

20,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

Всього 24,3  

2026 0,3 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

20,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

Всього 20,3  

2027 0,3 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

20,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

Всього 20,3  

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 100,0 Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної 

державної адміністрації (проспект Миру, 116А, м. Чернігів, 14000) 

48,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,   
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м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,            

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

15,0 Понорницький психоневрологічний інтернат (вул. Берегова, 389,              

смт Понорниця, Коропський р-н., Чернігівська область, 16220) 

2,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

36,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

Всього 206,0  

2022 5,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

2,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

36,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

Всього 43,0  

2023 2,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

80,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

Всього 82,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 2,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                   

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

80,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

Всього 87,0  

2025 80,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 
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реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

2,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

Всього 82,0  

2026 80,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

7,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

2,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

Всього 89,0  

2027 80,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,              

м. Чернігів, 14017) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                   

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

2,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

Всього 87,0  

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 1,4 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 1,4  

2022 1,5 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 1,5  

2023 1,7 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 1,7  
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ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 1,8 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 1,8  

2025 2,0 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 2,0  

2026 2,2 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 2,2  

2027 2,4 Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (14014, м. Чернігів, вул. Толстого, 110-

А) 

Всього 2,4  

12. Організація роботи щодо укомплектування пожежних кран-комплектів (пожежним 

рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску 

пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення 

відкривання вентиля) 

Управління освіти і науки облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 
15,0 

Комунальний заклад "Борзнянський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(16400, м. Борзна, вул. Красносільського, 3) 

3,3 

Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської 

молоді Чернігівської обласної ради (14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 

4-а) 

3,0 
Комунальний заклад "Городнянський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(15100,  м. Городня, вул. Петра Пиниці, 21) 

Всього 21,3  

2022 

2,1 

Комунальний заклад "Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий 

коледж імені Івана Франка" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,               

вул. Перемоги, 170) 

70,0 
Остерський коледж будівництва та дизайну (Козелецький район, м. Остер, 

вул. 8-го Березня, 7а) 

2,1 
Борзнянський державний сільськогосподарський технікум (м. Борзна,          

вул. Олекси Десняка, 23) 
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Всього 74,2  

2023 
30,7 

Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області (м. Прилуки,               

вул. Київська, 337) 

2,0 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сновське вище 

професійне училище лісового господарства" (Сновський район, м. Сновськ, 

вул. Бульварна, 5) 

5,5 
Державний навчальний заклад "Ніжинський професійний аграрний ліцей 

Чернігівської області" (м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а) 

11,0 
Сосницький професійний аграрний ліцей Чернігівської області 

(Сосницький район, смт Сосниця, вул. Чернігівська, 42) 

Всього 49,2  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2025 
24,0 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Ічнянський 

професійний аграрний ліцей" (Ічнянський район, м. Ічня, вул. Травнева, 2) 

Всього 24,0  

2026 
4,0 

Новгород-Сіверська державна гімназія імені К.Д. Ушинського (Новгород-

Сіверський район, м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 38) 

30,0 
Комунальний позашкільний навчальний заклад Чернігівський обласний 

Палац дітей та юнацтва (14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 112) 

Всього 34,0  

2027 
2,0 

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського (м.Чернігів, вул. Гоголя, 16) 

Всього 2,0  

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 14,3 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

34,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

0,5 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

Всього 56,5  

2022 3,0 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 
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20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

5,6 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

0,5 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

Всього 36,1  

2023 6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

4,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

0,5 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

Всього 17,5  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

6,4 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

4,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

2,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

0,5 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 
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Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

Всього 39,9  

2025 4,0 Комунальна установа "Обласна база спеціального медичного постачання" 

(м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б, 14005) 

6,8 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

2,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

2,5 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

0,5 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

Всього 22,8  

2026 20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

7,2 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

3,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

0,5 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

Всього 37,7  

2027 7,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

7,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

4,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 
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медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

0,5 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

Всього 19,2  

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 25,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

2,0 Комунальний заклад "Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М.М.Коцюбинського" (м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 24) 

6,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

3,28 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

12,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

Всього 48,78  

2022 12,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

Всього 12,0  

2023 12,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

Всього 12,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 12,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

Всього 12,0  

2025 12,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

2,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 
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Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 14,0  

2026 12,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

Всього 12,0  

2027 12,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

Всього 12,0  

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 50,0 Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної 

державної адміністрації (проспект Миру, 116А, м. Чернігів, 14000) 

7,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

80,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

10,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,            

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

Всього 147,0  

2022 25,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,         

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

80,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

Всього 105,0  

2023 3,0 Любецький психоневрологічний інтернат (с. Пересаж, Ріпкинський р-н., 

Чернігівська область, 15040) 

80,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

Всього 83,0  
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ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 7,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

80,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

Всього 87,0  

2025 28,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

Всього 28,0  

2026 28,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

Всього 28,0  

2027 25,0 Комунальна установа "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради (вул. Доценка, 34,         

м. Чернігів, Чернігівська область, 14032) 

28,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,           

м. Чернігів, 14017) 

Всього 53,0  

13. Організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у 

відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки 

Управління освіти і науки облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 

100,0 

Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської 

молоді Чернігівської обласної ради (14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 

4-а) 

Всього 100,0  

2022 
50,0 

Борзнянський державний сільськогосподарський технікум (м. Борзна,          

вул. Олекси Десняка, 23) 

Всього 50,0  

2023 
1,3 

Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області (м. Прилуки,                 

вул. Київська, 337) 
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3,0 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сновське вище 

професійне училище лісового господарства" (Сновський район, м. Сновськ, 

вул. Бульварна, 5) 

4,5 
Державний навчальний заклад "Ніжинський професійний аграрний ліцей 

Чернігівської області" (м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а) 

1,0 
Сосницький професійний аграрний ліцей Чернігівської області 

(Сосницький район, смт Сосниця, вул. Чернігівська, 42) 

Всього 9,8  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 
22,4 

Комунальний заклад "Прилуцька спеціальна школа" Чернігівської обласної 

ради (м. Прилуки, вул. Київська, 329) 

Всього 22,4  

2025 
70,0 

Комунальний заклад "Прилуцький навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Богунська, 1А) 

Всього 70,0  

2026 
55,0 

Комунальний позашкільний навчальний заклад Чернігівський обласний 

Палац дітей та юнацтва (14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 112) 

Всього 55,5  

2027 
55,0 

Позашкільний навчальний заклад "Чернігівська обласна комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа" (м.Чернігів, проспект Перемоги, 110-а) 

8,0 

Комунальний позашкільний навчальний заклад Спеціалізована дитячо-

юнацька школа олімпійського резерву з футболу "Юність" (м. Чернігів, 

проспект Перемоги, 110) 

400,0 
Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді (м. Чернігів, вул. Гонча, 33) 

5,5 
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського (м. Чернігів, вул. Гоголя, 16) 

Всього 468,5  

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 10,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

6,5 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

3,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 
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(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

0,3 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

100,0 Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243, 17500) 

Всього 119,8  

2022 10,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

3,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

0,3 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

20,0 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 

Всього 33,3  

2023 10,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

3,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

0,3 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

Всього 13,3  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

 0,3 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

Всього 5,3  

2025 50,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

 5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 
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 0,3 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

Всього 55,3  

2026 5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

 0,3 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

Всього 5,3  

2027 5,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

 0,3 Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42, 14000) 

Всього 5,3  

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 5,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

6,025 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

300,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

43,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

2,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

1,0 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

Всього 357,025  

2022 1,0 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 2,0  

2023 1,5 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 
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полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 2,5  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 1,5 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 2,5  

2025 1,5 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

 1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 2,5  

2026 6,1 Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (м. Мена,         

вул. Чернігівський шлях, 32) 

1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

2,0 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

Всього 9,1  

2027 1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

2,0 Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о 

полку Ігоревім" (м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна,1) 

Всього 3,0  

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 95,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівський р-н., Чернігівська область, 16600) 

20,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

200,0 Комунальний заклад "Замглайський психоневрологічний інтернат" 

Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, 

Ріпкинський р-н., Чернігівська область, 15005) 

5,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                    



134 

 

№ 

з/п 

Рік Сума  

(тис. грн) 

Назва об'єкта 

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

28,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,                 

м. Чернігів, 14017) 

Всього 348,0  

2022 20,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

28,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,                 

м. Чернігів, 14017) 

15,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр соціальної адаптації" 

Чернігівської обласної ради (вул. Садова, 1, с. Левоньки, Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15517) 

Всього 63,0  

2023 2600,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

130,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,                 

м. Чернігів, 14017) 

20,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

Всього 2750,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 20,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

130,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,                 

м. Чернігів, 14017) 

Всього 150,0  

2025 20,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

 130,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,                 

м. Чернігів, 14017) 
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Всього 150,0  

2026 20,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

130,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,                 

м. Чернігів, 14017) 

Всього 150,0  

2027 20,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

 130,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,                 

м. Чернігів, 14017) 

Всього 150,0  

14. Організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними 

перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)) 

Управління освіти і науки облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 
32,0 

Комунальний заклад "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради 

(14010, м. Чернігів, вул. Гагаріна, 50) 

10,0 

Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської 

молоді Чернігівської обласної ради (14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 

4-а) 

20,0 

Комунальний заклад "Березнянський навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської обласної ради (Менський район, смт Березна, вул. Свято-

Покровська, 2) 

Всього 62,0  

2022 

8,0 

Комунальний заклад "Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий 

коледж імені Івана Франка" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,               

вул. Перемоги, 170) 

38,0 
Комунальний заклад "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр" 

Чернігівської обласної ради (м.Чернігів, вул. 1 Травня, 56) 

Всього 46,0  

2023 
10,5 

Державний навчальний заклад "Ніжинський професійний аграрний ліцей 

Чернігівської області" (м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а) 

Всього 10,5  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 
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2027 20,0 
Позашкільний навчальний заклад "Чернігівська обласна комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа" (м. Чернігів, проспект Перемоги, 110-а) 

 10,0 

Комунальний позашкільний навчальний заклад Спеціалізована дитячо-

юнацька школа олімпійського резерву з футболу "Юність" (м. Чернігів, 

проспект Перемоги, 110) 

Всього 30,0  

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 40,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                 

вул. В.Чорновола, 24, 14005) 

17,7 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) 

99,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

6,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

Всього 162,7  

2022 108,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

50,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, 14005) 

8,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

Всього 166,0  

2023 117,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

7,8 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської 

обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 

Масив "Зелений", № 1, 15501) 

10,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 



137 

 

№ 

з/п 

Рік Сума  

(тис. грн) 

Назва об'єкта 

Всього 134,8  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 126,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

12,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

Всього 138,0  

2025 120,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

14,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

Всього 134,0  

2026 120,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

16,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

40,0 Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок 

дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки,                               

вул. Богунська, 2а, 17500) 

Всього 176,0  

2027 120,0 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр 

сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект 

Миру, 211, 14029) 

18,0 Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради 

(м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 14020) 

Всього 138,0  

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 80,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

32,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 
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обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

80,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63) 

10,0 Комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а) 

36,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний театрально-

видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О.П.Довженка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 135) 

5,0 Комунальний заклад "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 

імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин,                    

вул. Овдіївська, 49) 

11,0 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж                          

ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів,                           

вул. Шевченка, 6) 

8,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

19,0 Чернігівський літературно-меморіальний музей заповідник                            

М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3) 

28,5 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

Всього 309,5  

2022 16,1 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

100,0 Комунальний заклад "Історико-археологічний музейний комплекс 

"Древній Любеч" Чернігівської обласної ради (смт Любеч,                               

вул. Преображенська, 26) 

Всього 116,1  

2023 20,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

12,3 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

Всього 32,3  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 25,0 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

Всього 25,0  
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2025 20,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

4,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

31,5 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

Всього 55,5  

2026 28,5 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

4,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 32,5  

2027 20,0 Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"                  

(м. Чернігів, проспект Миру, 15, гуртожиток- вул. Шевченка, 54) 

 16,1 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського                

(м. Чернігів, вул. Музейна, 4) 

Всього 36,1  

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 9,0 Козелецький геріатричний пансіонат (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, 

Козелецький р-н., Чернігівська область, 17005) 

50,0 Ніжинський дитячий будинок-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, 

Чернігівський р-н., Чернігівська область, 16600) 

7,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

28,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                    

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

130,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,             

м. Чернігів, 14017) 

Всього 224,0  

2022 50,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

17,0 Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000) 
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130,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,             

м. Чернігів, 14017) 

Всього 197,0  

2023 130,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,             

м. Чернігів, 14017) 

Всього 130,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 50,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

130,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,             

м. Чернігів, 14017) 

Всього 180,0  

2025 180,0 Орлівський психоневрологічний інтернат (вул. Світла 3-а, с. Дачне, 

Корюківський р-н., Чернігівська область, 15332) 

Всього 180,0  

2026 130,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,             

м. Чернігів, 14017) 

Всього 130,0  

2027 153,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,             

м. Чернігів, 14017) 

Всього 153,0  

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 11,0 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
облдержадміністрації (15510, Чернігівська обл., Чернігівський район,         

с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2) 

Всього 11,0  

2022 6,0 Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей облдержадміністрації (16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 
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вул. Гончарна, 19 А) 

Всього 6,0  

15. Організація роботи щодо обладнання приміщень зон з кухонним обладнанням 

модульними системами локального пожежогасіння 

Управління освіти і науки облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 

90,0 

Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської 

молоді Чернігівської обласної ради (14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 

4-а) 

Всього 90,0  

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 100,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

8,5 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 108,5  

2022 1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 2,0  

2023 1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 2,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 

2024 1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 2,0  
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2025 1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 2,0  

2026 1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 2,0  

2027 1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний 

український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" Чернігівської 

обласної ради (м. Чернігів, проспект Миру, 23) 

1,0 Комунальне підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Родімцева, 4) 

Всього 2,0  

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

І етап: 2021-2023 рр. 

2021 153,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,                

м. Чернігів, 14017) 

150,0 Городянський психоневрологічний інтернат (вул. Шевченка, 108-а,                    

м. Городня, Чернігівська область, 15100) 

Всього 303,0  

2022 153,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,                

м. Чернігів, 14017) 

Всього 153,0  

2023 153,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,                

м. Чернігів, 14017) 

Всього 153,0  

ІІ етап: 2024-2027 рр. 
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2024 153,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,                

м. Чернігів, 14017) 

Всього 153,0  

2025 300,0 Чернігівський геріатричний пансіонат (вул. Л.Пашина, 12, м. Чернігів, 

Чернігівська область, 14010) 

153,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,                

м. Чернігів, 14017) 

Всього 453,0  

2026 153,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,                

м. Чернігів, 14017) 

Всього 153,0  

2027 42,0 Комунальна установа "Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих" Чернігівської обласної ради (провулок Вокзальний, 1,                

м. Чернігів, 14017) 

Всього 42,0  

Всього: 84817,250 тис. грн 

І етап: 2021-2023 рр. - 47062,217 тис. грн 

 2021 20792,838 тис. грн 

2022 14321,924 тис. грн 

2023 11947,455 тис. грн 

ІІ етап: 2024-2027 рр. - 37755,033 тис. грн 

 2024 8069,642 тис. грн 

 2025 11117,103 тис. грн 

 2026 9986,944 тис. грн 

 2027 8581,344 тис. грн 

 

 

 

Начальник Управління ДСНС України 

у Чернігівській області Роман ГОРДОВИЙ 
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