
ДОДАТОК 

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ 

 

1.1. Модернізація інфраструктури громади 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Реконструкція каналізаційної насосної станції та 

каналізаційного колектора по вул. Вокзальна, 8 Б в м. 

Корюківка Чернігівської області 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

1.1. Підвищення ролі та функціональних можливостей 

міст у подальшому розвитку регіонів 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. 

об’єднаних територіальних громад 

 

3. Мета та завдання проекту Метою проекту є введення 0,4705 км напірного 

колектора. Завдання проекту захист ґрунтів та водних 

ресурсів від забруднень, покращення екологічного та 

санітарно-епідемічного стану міста, покращення якості 

надання послуг населенню з водопостачання та 

водовідведення. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

м. Корюківка 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

12810 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

На даний час залізобетонні конструкції підземної 

частини будівлі під дією агресивного середовища і 

через великий термін служби втратили фізичну 

міцність. Ізоляція підземної частини КНС втратила свої 

захисні властивості і пропускає ґрунтові води в 

приймальне приміщення. Технологічне обладнання 

морально і фізично зношене і високоенергозатратне. 

Обладнання на каналізаційних очисних спорудах також 

фізично зношене, морально застаріле і енергозатратне. 

Для вдосконалення існуючої технології біологічної 

очистки необхідна заміна системи аерації з 

впровадженням нових технологічних рішень і 

використання нових матеріалів з великим терміном 

експлуатації. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реконструкція системи дає змогу зменшити кількість 

аварійних ситуацій на даній ділянці мережі, що 

позитивно впливає на екологічну ситуацію в місті 

(забруднення ґрунтів та поверхневих вод). 

8. Основні заходи проекту Реконструкція каналізаційної насосної станції та 

каналізаційного колектора по вул. Вокзальна, 8 Б в м. 

Корюківка Чернігівської області 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018-2020 

10. Обсяг фінансування проекту, 1 рік 2 рік 3 рік Разом 



тис. грн. 450,00 1000,00 1000,00 2450,00 

11. Джерела фінансування проекту Державний, місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада, КП «Корюківкаводоканал» 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

- 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізуватися за рахунок коштів 

державного розвитку (далі – 

проект) 

Капітальний ремонт водопостачання та водовідведення 

в с.Наумівка 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає проект 

1.2. Створення умов для поширення позитивних 

процесів розвитку міст на інші території, розвиток 

сільської місцевості 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у 

т.ч. об’єднаних територіальних громад 

3. Мета та завдання проекту Вдосконалення існуючої системи водопостачання та 

водовідведення, необхідний ремонт з впровадженням 

нових технологічних рішень і використання нових 

матеріалів з великим терміном експлуатації.  

4. Територія на яку проект 

матиме вплив 

с. Наумівка 

5. Кількість населення, на яке 

поширюється проект 

860 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

- Необхідність ремонту обладнання, яке фізично 

зношене, застаріле і енергозатратне.  

- Необхідність будівництва нової артезіанської 

свердловини та водонапірної башти. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекти, 

інновації проекту 

Проект має соціальну спрямованість, оскільки 

направлений на створення комфортних умов 

проживання та забезпечення населення якісною 

питною водою. Позитивний екологічний ефект полягає 

в припиненні руйнування зелених насаджень і газонів 

с. Наумівки внаслідок частих ремонтів водогону. 

В результаті реалізації проекту очікується економічні 

ефекти: а) економія на витратах на поточний ремонт – 

80 тис. грн. на рік; б) зростання надходжень за спожиту 

воду в результаті підключення нових абонентів 

(абонплата та плата за підключення до мережі 

водопостачання). 

8. Основні заходи проекту - Ремонт мережі водогону; 

- Будівництво артсвердловини 400 м з потужністю не 

менше 25 куб на годину.  

9. Період реалізації проекту з 

(місяць/рік) – до (місяць/рік) 

2018-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис.грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

200,00 500,00 5000,00 5700 

11. Джерела фінансування 

проекту 

Місцевий бюджет, державний бюджет 

12. Учасники реалізації проекту Корюківска міська рада 



13. Інша інформація щодо 

реалізації проекту 

 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Оновлення матеріально-технічної бази суб’єктів, що 

здійснюють надання комунальних послуг, їхнє технічне 

переоснащення 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища для людини незалежно від місця 

її проживання 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. 

об’єднаних територіальних громад 

3. Мета та завдання проекту Зміцнення матеріально-технічної бази комунальних 

підприємств, придбання спецтехніки для надання 

населенню Корюківської ОТГ якісних послуг в сфері 

благоустрою. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

На сьогодні в громаді однією з нагальних проблем є не 

досить задовільний стан матеріально-технічної бази 

комунальних підприємств, що не дозволяє якісно та 

своєчасно надавати житлово-комунальні послуги 

населенню громади. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Сприяння оновленню основних фондів у галузі 

житлово-комунального господарства. 

- Створення умов  для ефективного та надійного 

функціонування житлово-комунального 

господарства територіальної громади; 

- Сталість результату (по завершенню проекту КП 

мають бути незалежні від інвестицій міського 

бюджету). 

8. Основні заходи проекту - придбання спецтехніки для Корюківська ЖЕК 

(сміттєвоз); 

- придбання спецтехніки для КП «Благоустрій» 

(трактори, навісне). 

- КП «Корюківкаводоканал» (дорожне обладнання, 

асенізатор, кран) 

- КП «Убідьске» (навісне обладнання) 

- КП «Батьківщина» (навісне обладнання) 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018-2020 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

2000,00 4000,00 5000,00 11 000,00 

11. Джерела фінансування проекту Міський бюджет, державний бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 



13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

  

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізуватися за рахунок коштів 

державного розвитку (далі – 

проект) 

Поточний та капітальний ремонти комунальних доріг 

Корюківської ОТГ 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає проект 

1.2. Створення умов для поширення позитивних 

процесів розвитку міст на інші території, розвиток 

сільської місцевості 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у 

т.ч. об’єднаних територіальних громад 

3. Мета та завдання проекту Відновлення дорожнього покриття, покращення руху 

транспортних засобів, створення комфортних умов 

проживання та пересування мешканців села 

4. Територія на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюється проект 

17 426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Проблема полягає у тому, що дорожнє покриття 

перебуває незадовільному стані, що погіршує безпеку 

під час руху транспортних засобів та сприяє створенню 

аварійних ситуацій. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекти, 

інновації проекту 

Проект має соціальну спрямованість, оскільки 

направлений на покращення безпеки водіїв та 

пішоходів, створення комфортних умов проживання та 

пересування мешканців села 

8. Основні заходи проекту Виконання якісного ремонту з використанням 

сучасних будівельних матеріалів, виконання 

двошарових ремонтів асфальтового покриття, 

поліпшення стану ґрунтових доріг за рахунок грунто-

щебеневого покриття 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць/рік) – до (місяць/рік) 

2018 – 2025 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис.грн. 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік 7 рік Разом 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 70000 

11. Джерела фінансування 

проекту 

Місцевий бюджет, державний бюджет 

12. Учасники реалізації проекту Корюківска міська рада 

13. Інша інформація щодо 

реалізації проекту 

 

 

Назва програми і проекту: Ремонт дороги з твердим покриттям по вулиці 

Заводській. 

Номер і назва завдання: 1.1. Підвищення ролі та функціональних можливостей 

міст у подальшому розвитку регіонів 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у 

т.ч. об’єднаних територіальних громад 

Мета та завдання проекту: Модернізація інфраструктури громади. 



Поліпшення якості дорожнього покриття по вулиці 

Заводській. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Село Сядрине Корюківського району. 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

753 осіб 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект: 

Дорога з твердим покриттям по вулиці Заводській села 

Сядрине протяжністю 0,800 км перебуває в критичному 

стані та потребує ремонту. Ремонт дороги є одним із 

чинників покращення соціально-економічного рівня 

життя населення Сядринського старостинського округу, 

а також знизить рівень загрози дорожньо-транспортних 

пригод.  

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту: 

- Підвищення рівня благоустрою села Сядрине. 

- Забезпечення села Сядрине якісним дорожнім 

покриттям. 

- Зниження ризиків дорожньо-транспортних пригод. 

Основні заходи проекту: Ремонт дорожнього покриття. 

Період реалізації проекту 

з (місяць/рік) – до (місяць/рік):  

2019-2020 роки 

Обсяг фінансування проекту, тис. 

грн. 

2019 2020 2021 Разом 

200,00   200,00 

Джерела фінансування проекту: Місцевий бюджет 10% , ДФРР 70%, бізнес 20% 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції: 

Корюківська міська рада 

Інша інформація щодо проекту за 

потреби: 

Спонсором в реалізації проекту є ТОВ «ПП Біомас». 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Сприяння поширенню швидкісного Інтернету в 

сільській місцевості 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. 

об’єднаних територіальних громад 

3. Мета та завдання проекту Покращення умов для дозвілля молоді, вільний доступ 

до інформації, ефективне використання вільного часу 

для підростаючого покоління та жителів сіл. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

5 000 

 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

У наш час кожен мешканець потребує доступу до 

новітніх технологій та інновацій у сфері інформатизації. 

Через складнощі пов’язані з дозвіллям 

існує проблема відтоку молоді з сіл. На території 

громади основними провайдерами є "Укртелеком", 



"Інтертелеком" та "Смартком", також мешканці 

користуються 3G інтернетом від Київстар, Lifecell та 

Vodafone. На сьогодні на території сіл більшості 

населених пунктів громади практично відсутній доступ 

молоді та інших категорій громадян до вільного 

користування інтернетом. Якість інтернету теж на 

низькому рівні. За браком коштів не кожен може 

дозволити собі придбати комп’ютерну техніку та її 

налаштування інтернет-зв’язку. В селах працюють філії 

сільські клуби, на базі яких силами проекту планується 

створити безкоштовні інтернет-центри. Інтернет–центр 

створить можливості у пошуку інформації для різних 

соціальних верств населення. Також планується 

підключити якісний інтернет для старости, та 

встановити комп'ютер з підключенням до мережі 

інтернет в адміністративному приміщенні, де працює 

староста, для вільного доступу мешканців. Також 

планується організувати безкоштовні Wi-Fi точки в 

парках, скверах. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створено 10 центрів доступу до інтернету в сільській 

місцевості 

8. Основні заходи проекту - придбання та встановлення комп'ютерного обладнання 

(30 од.) 

- вибір провайдера та заключення договорів. 

- підключення безпровідникового інтернету 

- встановлення сучасних засобів передачі інформації 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018-2020 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

50 200 250 500 

11. Джерела фінансування проекту Міський бюджет, інші джерела 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада, провайдери 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізуватися за рахунок коштів 

державного розвитку (далі – 

проект) 

Поточний ремонт дороги в с. Наумівка по вул. 

Шевченка (3 км.), вул. Орловського (0,8 км.), вул.. 

Садовій (0,6 км.) Корюківської міської ради 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає проект 

1.2. Створення умов для поширення позитивних 

процесів розвитку міст на інші території, розвиток 

сільської місцевості 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у 

т.ч. об’єднаних територіальних громад 



3. Мета та завдання проекту Відновлення дорожнього покриття протяжністю 4500 

м, покращення руху транспортних засобів, створення 

комфортних умов проживання та пересування 

мешканців села 

4. Територія на яку проект 

матиме вплив 

с. Наумівка 

5. Кількість населення, на яке 

поширюється проект 

1280 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Проблема полягає у тому, що дорожнє покриття 

перебуває у край незадовільному стані, що погіршує 

безпеку під час руху транспортних засобів та сприяє 

створенню аварійних ситуацій. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекти, 

інновації проекту 

Проект має соціальну спрямованість, оскільки 

направлений на покращення безпеки водіїв та 

пішоходів, створення комфортних умов проживання та 

пересування мешканців села 

8. Основні заходи проекту Ліквідація існуючих глибоких ям шляхом засипання їх 

щебенем з розливом бітуму, та подальшим ямковим 

ремонтом загальною площею 400 м2. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць/рік) – до (місяць/рік) 

07/2018 – 12/2019 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис.грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

400 - - 400 

11. Джерела фінансування 

проекту 

Місцевий бюджет, державний бюджет 

12. Учасники реалізації проекту Корюківска міська рада 

13. Інша інформація щодо 

реалізації проекту 

 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Забезпечення регулярних автобусних маршрутів, що 

будуть проходити у межах ОТГ. 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища для людини незалежно від місця 

її проживання 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. 

об’єднаних територіальних громад 

3. Мета та завдання проекту Забезпечення жителів громади в пасажирських 

перевезеннях 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

 Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Існуюча система транспортного сполучення не 

задовольняє потреби мешканців населених пунктів 

громади, та не дає можливості вчасно відвідувати 

підприємства, установи, організації, лікарні тощо. 

Проектом передбачається проведення конкурсів на 



визначення автомобільного перевізника для роботи у 

межах ОТГ. 

В рамках проекту передбачається відшкодування 

коштів перевізнику з бюджету громади за надані 

послуги. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- комфортне пересування в межах громади 

- підвищення рівня довіри до влади 

8. Основні заходи проекту - прийняття відповідного рішення міською радою  

- проведення конкурсів з визначення автомобільних 

перевізників для роботи 

- запуск автобусних маршрутів  

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

200,0 150,0 100,0 450,0 

11. Джерела фінансування проекту Кошти місцевого бюджету 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

  

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт мосту по вул. Новій в м. Корюківка 

Чернігівської області 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

1.1. Підвищення ролі та функціональних можливостей 

міст у подальшому розвитку регіонів 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. 

об’єднаних територіальних громад 

3. Мета та завдання проекту Мета проекту: забезпечити безперешкодний зв’язок між 

населеними пунктами Ріпкинського, Городнянського, 

Сновського, Корюківського, Менського та 

Семенівського районів. Створити комфортні умови для 

пересування пасажирів та водіїв легкового та 

вантажного автотранспорту шляхом реконструкції 

мостової споруди по вул. Новій (об’їздна дорога міста 

Корюківка). 

Завдання проекту – здійснити капітальний ремонт 

мосту по вул. Новій м. Корюківка Чернігівської області, 

підвищити рівень безпеки пішоходів, водіїв та 

пасажирів автотранспорту, підвищити доступність до 

інших населених пунктів. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

 Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке  17426 



поширюватиметься проект 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Міст є частиною важливого прикордонного 

транспортного коридору, який сполучає 5 районів 

Чернігівської області загальною чисельністю населення 

близько 130 тисяч чоловік.  

По мосту рухається приватний, вантажний та 

громадський транспорт, зокрема міські, міжміські та 

міжобласні маршрути (всього понад 60 рейсів на добу) 

На теперішній час існуючий міст не відповідає 

сучасним вимогам умов нормальної експлуатації і 

безпеки руху транспортних засобів та пішоходів. За 

тривалий період експлуатації в несучих елементах і 

опорах прольотної будови виникли численні дефекти і 

пошкодження, які впливають на несучу здатність як 

прольотних будов так і споруди мосту в цілому та на 

даний час досягли критичного стану. На загальний стан 

мостової споруди впливає збільшення постійних 

навантажень на конструкції внаслідок влаштування за 

період експлуатації додаткових шарів 

асфальтобетонного покриття на проїзній частині та 

пошкодження цього покриття в місцях деформаційних 

швів. 

Проектом передбачається виконати комплекс заходів, 

які дозволять забезпечити довговічність 

конструктивних елементів мосту, збільшити його 

вантажопідйомність та підвищити пропускну здатність 

мосту. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Ремонт мосту дасть змогу належно функціонувати 

закладам освіти, медицини, поліпшиться доступність до 

цих закладів та історико-культурних об’єктів. 

Реалізація проекту створить умови для розвитку малого 

та середньго бізнесу. Всі матеріальні продукти, створені 

за час реалізації проекту, стануть комунальною 

власністю територіальної громади міста. Розвиток 

комунальної інфраструктури матиме позитивні 

тенденції. 

Інновації 

Інноваційність проекту полягає у об'єднанні зусиль 

держави та органу місцевого самоврядування задля 

спільної реалізації інвестиційного проекту. 

Комплекс заходів за проектом включає використання 

сучасних матеріалів та новітніх технологій у 

дорожньому господарстві. 

8. Основні заходи проекту Капітальний ремонт мосту по вул. Новій в м. Корюківка 

Чернігівської області 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

1 рік 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

 2639,125 - -  2639,125 

11. Джерела фінансування проекту  Державний, місцевий бюджет 



12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

 Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

Міст через р. Бреч знаходиться на об’їздній дорозі міста 

Корюківка, є частиною прикордонного транспортного 

коридору автомобільної дороги Т25-12 Ріпки-Городня-

Сновськ-Корюківка-Семенівка та автомобільної дороги 

Т25-36 Мена-Сахутівка-Корюківка. 

Міст розташований на ділянці дороги ІІ технічної 

категорії. В ході технічного обстеження мосту виявлено 

нагальну необхідність у здійсненні його реконструкції 

та модернізації. 

Повна довжина моста складає 32,0 м. Габарит проїзжої 

частини - 8,0 м з двома тротуарами шириною: лівий - 

1,0 м, правий - 1,0 м. Схема мосту 2х12,0 м. Міст 

розташований на прямій ділянці траси. 

При капітальному ремонті мосту необхідно виконати 

наступні види ремонтних робіт: замінити дорожній одяг 

на мостовому переході, виконати покриття з 

гідроізоляції тротуарів та водовідводів, замінити 

прольотні будови, провести роботи по ремонту 

пошкоджених свай відповідно до розробленого проекту. 

 

1.Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі проект) 

Відновлення вуличного освітлення в с.Рейментарівка 

та Довга Гребля 

Корюківського району Чернігівської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища для людини незалежно від 

місця її проживання 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у 

т.ч. об’єднаних територіальних громад 

3.Мета та завдання проекту Покращення інфраструктури Рейментарівського 

старостинського округу. 

Завдання проекту: Відновити вуличне освітлення в 

населених пунктах округу, що забезпечить безпеку та 

комфорт у пересуванні мешканців сіл. 

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне 

відновити вуличне освітлення для покращення життя 

населення. 

4.Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Село Рейментарівка та Довга Гребля 

5.Кількість населення, на яке 

поширюється проект 

250 чол. 

6.Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Відсутнє вуличне освітлення в населених пунктах несе 

незручності для пересування, проїзду та безпеки 

мешканців у вечірній час. 

7.Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

При реалізації проекту будуть створенні безпечні 

умови для комфортного проживання населення та 

покращення інфраструктури округу 

8.Основні заходи проекту Відновлення освітлення вулиць в населених пунктах. 



9.Період реалізації проекту з 

(місяць/рік) –до (місяць/рік) 

червень 2018 р. – листопад 2018 р. 

10.Обсяг фінансування проекту, 

тис.грн.  

1 рік 2 рік 3 рік разом 

500 - - 500 

11.Джерела фінансування Державний бюджет, місцевий бюджет 

 12.Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

 ДФРР, Корюківська міська рада 

 13.Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

   

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Модернізація вуличного освітлення населених пунктів 

громади 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища для людини незалежно від місця 

її проживання 

1.1.5. Розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. 

об’єднаних територіальних громад 

3. Мета та завдання проекту Підвищення рівня надання якісних послуг населенню 

щодо забезпечення вуличного освітлення шляхом 

впровадження енергоефективних технологій на 

території міста Корюківка та сільських населених 

пунктів Корюківської ОТГ. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Як частина м. Корюківка (окрім центральних вулиць), 

так і більшість сіл у нічний час поглинула пітьма. 

Відсутність нічного освітлення вулиць негативно 

впливає на рівень безпеки громадян, особливо на 

вулицях з інтенсивним рухом автомобільного 

транспорту та, рухом вантажного транспорту і 

спеціальної техніки до сільськогосподарських 

товариств. Також, відсутність нічного освітлення 

негативно впливає і на рівень комфортності під час 

вечірнього і нічного пересування до робочих місць, 

закладів торгівлі, культури чи дозвілля, сприяє 

погіршенню криміногенної ситуації, що впливає як на 

фізичний, так і на психологічний стан громадян. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Приведення мереж зовнішнього освітлення населених 

пунктів громади до належного технічного стану, що 

дозволить підвищити ефективність, економічність та 

надійність їх функціонування. 

- Заощадження бюджетних коштів на утримання 

об’єктів освітлення. 

- Зменшення травматизму серед населення, 



забезпечення безпеки пересування по вулицях села в 

темну пору доби. 

- Зменшення кількості хуліганських витівок та 

пограбувань. 

- Підвищення рівня життя населення громади. 

8. Основні заходи проекту - підготовка проектно-кошторисної документації; 

- встановлення ефективних енергозберігаючих 

світильників з світлодіодними лампами та вузлів обліку 

й управління; 

- забезпечення належного утримання та збереження 

побудованих та реконструйованих ліній освітлення.  

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

800 800 800 2400 

11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Створення безбар’єрного середовища життєдіяльності 

мало мобільної групи населення по Корюківській ОТГ. 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища для людини незалежно від місця 

її проживання 

1.2.2. Створення безпечних умов проживання населення 

 

3. Мета та завдання проекту Посилення соціального захисту людей з обмеженими 

фізичними можливостями та створення сприятливих 

умов для їх життєдіяльності. 

Забезпечення та здійснення умов для безперешкодного 

доступу мало мобільної категорії населення до об’єктів 

житлового, адміністративного, соцкультпобутового 

призначення та інженерно-транспортної 

інфраструктури. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

 Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 475 людей з інвалідністю - мешканців Корюківської 

ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Проектом передбачено формування умов для вільного 

доступу людей з обмеженими фізичними 

можливостями до об’єктів житлових будинків, готелів, 

закладів соціального захисту населення, лікарень, 

закладів торгівлі, закладів культури та інш.  



7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Забезпечення безперешкодного доступу інвалідів та 

мало мобільної групи населення до об’єктів житлового, 

адміністративного, соціального, культурного 

призначення та транспортної інфраструктури. 

8. Основні заходи проекту  - облаштування елементами доступності (пандус, 

поручні) до об’єктів житлового, адміністративного, 

соцкультпобутового призначення та інженерно-

транспортної інфраструктури 

- приведення зупинок громадського транспорту у 

відповідність до діючих норм доступності 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

500 500 500 1500 

11. Джерела фінансування проекту  Кошти місцевого бюджету, кошти донорів 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

 Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

  

 



1.2. Розвиток системи управління громадою 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Завершення процедури об’єднання 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

3.1. Децентралізація влади, реформування місцевого 

самоврядування та адміністративно-територіального 

устрою 

1.1 1. Підтримка взаємодії громад з метою вирішення 

спільних проблем 

 

3. Мета та завдання проекту Проведення комплексу заходів щодо приєднання 

територій до Корюківської ОТГ в рамках 

перспективного плану затвердженого Чернігівською 

обласною радою. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківський район без врахування території 

Холминської ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 22000 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Наразі Корюківська ОТГ об’єднала на всі території, які 

входять до перспективного плану об’єднання громад 

Чернігівської області, що потребуватиме у 2020 році 

приведення у відповідність цієї процедури 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Приєднання Домашлинської, Олександрівської, 

Рибинської, Савинківської, Охрамієвіцької, 

Прибинської, Б-Слобідської, Перелюбської, 

Шишківської сільських рад до Корюківської ОТГ. 

8. Основні заходи проекту  - Здійснення заходів юридичного характеру 

(перереєстрація власності, рішення сесій тощо); 

- Здійснення оновлення матеріальної бази рад що 

об’єднались (комп’ютеризація та приєднання до 

програмного комплексу ОТГ) 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2020-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік Разом 

500 500 1000 

11. Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада, Корюківська районна рада, 

Корюківська РДА 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

  

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

Створення місцевого радіомовлення 



розвитку (далі – проект) 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

3.5. Інституційне забезпечення регіонального розвитку 

1.1.3. Сприяння реалізації статутної діяльності 

інститутів громадянського суспільства області, 

налагодження системного діалогу органів виконавчої 

влади з громадськістю, підвищення якості підготовки 

рішень з важливих питань державного, регіонального та 

суспільного життя з урахуванням громадської думки 

3. Мета та завдання проекту Створення місцевого радіомовлення 

Забезпечення вільний доступ мешканців громади до 

отримання інформаційного контенту в рамках FM 

радіомовлення 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

 Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Низька поінформованість, щодо процесів які 

відбуваються в громаді 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- стимулюватиме розвиток громадського суспільства 

- ініціюватиме публічної дискусії щодо місцевих 

проблем 

- підвищить компетенцію громадськості щодо питань 

місцевого самоврядування  

-FM радіомовлення задовольнить потреби населення 

ОТГ в доступі до локального інформаційного контенту 

за забезпечить оперативне інформування громадян про 

процеси які відбуваються в громаді 

8. Основні заходи проекту  - Реєстрація місцевої телерадіоорганізації (Комунальне 

підприємство) 

- Розроблення необхідного пакету документів 

(прорахунок частоти,отримання ліцензії тощо) 

- Отримання необхідних дозволів 

- Придбання та встановлення спеціального обладнання. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2020 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

600,0   600,0 

11. Джерела фінансування проекту  Кошти місцевого бюджету, кошти донорів 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

 Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

  

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

Реконструкція адмінприміщення Корюківської ЖЕК під 

Центр надання адміністративних послуг по вул. 

Шевченка, 87 м. Корюківка Чернігівської області 



розвитку (далі – проект) 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища для людини незалежно від місця 

її проживання 

1.1.3. Сприяння реалізації статутної діяльності 

інститутів громадянського суспільства області, 

налагодження системного діалогу органів виконавчої 

влади з громадськістю, підвищення якості підготовки 

рішень з важливих питань державного, регіонального та 

суспільного життя з урахуванням громадської думки 

3. Мета та завдання проекту Покращення доступності та якості надання 

адміністративних послуг для фізичних осіб, юридичних 

осіб, які звертаються за отриманням адміністративних 

послуг у м. Корюківка шляхом створення сучасного 

ЦНАП на основі кращого вітчизняного та зарубіжного 

досвіду. 

Завдання проекту: 

1. Виконання вимог Закону України «Про 

адміністративні послуги» та нормативно-правових актів 

Кабінету Міністрів України, прийнятих на його 

виконання. 

2. Розширення мережі центрів надання 

адміністративних послуг. 

3. Створення для фізичних, юридичних осіб, які 

звертаються за отриманням адміністративних послуг, 

комфортних умов для отримання адміністративних 

послуг та облаштування необхідної кількості робочих 

місць для адміністраторів ЦНАП. 

4. Покращення іміджу органів місцевого 

самоврядування, органів виконавчої влади, а також 

зменшення проявів корупції, шляхом надання якісних 

адміністративних послуг через ЦНАП. 

5. Запровадження сучасних електронних сервісів та 

«електронного урядування» в роботу органів місцевого 

самоврядування. 

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне 

створення сучасного ЦНАП, як єдиного засобу 

вирішення проблем, пов’язаних із реформуванням 

системи надання адміністративних послуг, 

забезпечуючи прозорість, відкритість, зрозумілість дій 

та вчинків влади. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Місто Корюківка - центр об'єднаної територіальної 

громади. Існуюча в місті та громаді система надання 

адміністративних послуг характеризується проблемами 

об’єктивного і суб’єктивного характеру, що створюють 

труднощі для суб’єктів звернень та перешкоджають 



підвищенню якості надання адміністративних послуг. 

Відсутність механізму погашення пікових навантажень 

на окремі суб’єкти надання адміністративних послуг, 

створює соціальну напругу та невдоволення населення.  

Реалізація проекту насамперед спрямована на 

задоволення потреб суб’єктів звернень, пов’язана із 

виконанням положень Закону України «Про 

адміністративні послуги», забезпечення доступності та 

покращення якості надання адміністративних послуг. 

Підвищення якості надання кожної окремо, так і 

комплексу адміністративних послуг планується за 

такими критеріями: доступність, зручність, прозорість, 

своєчасність, відкритість, повага до особи. 

Цільовими групами даного проекту є фізичні, юридичні 

особи, які звертаються за отриманням адміністративних 

послуг, суб’єкти надання адміністративних послуг – 

органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи, уповноважені 

відповідно до закону надавати адміністративні послуги. 

Враховуючи вимоги чинного законодавства та 

соціально-економічний аспект міста та громади з 

населенням 17426 мешканців, вбачається критична 

ситуація у реалізації на місцевому рівні реформи 

державного управління, пов'язаної із децентралізацією 

влади та реформуванням системи надання 

адміністративних послуг, організаційним 

забезпеченням надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг, перелік яких визначено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України № 523-р 

від 16.05.2014. 

Найоптимальніший спосіб вирішення цієї проблеми 

пропонується цим проектом. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

В роботі ЦНАП відбудуться якісні та структурні зміни. 

Інноваційним впровадженням для фізичних осіб, 

юридичних осіб стане можливість отримання 

адміністративних послуг в одному приміщенні. 

Впровадження процесу спрощення надання 

адміністративних послуг – оптимізація кількості 

документів та процедурних дій для отримання 

адміністративних послуг в свою чергу стане підґрунтям 

для надання електронних адміністративних послуг 

суб’єктам звернень. 

8. Основні заходи проекту Реконструкція адмінприміщення Корюківської ЖЕК під 

Центр надання адміністративних послуг по вул. 

Шевченка, 87 м. Корюківка Чернігівської області 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

1 рік 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

3412,624 - - 3412,624 



11. Джерела фінансування проекту Державний, місцевий бюджети 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

 Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

Необхідність реалізації проекту пов’язана із 

виконанням положень Закону України «Про 

адміністративні послуги», забезпечення доступності та 

покращення якості надання адміністративних послуг.  

Діюча система надання адміністративних послуг 

характеризується деякими недоліками та проблемами 

об'єктивного характеру, що перешкоджають 

доступності, підвищенню якості надання таких послуг 

та створюють труднощі для суб’єктів звернень – 

фізичних осіб, юридичних осіб, які звертаються за 

отриманням адміністративних послуг.  

Суб’єкти надання адміністративних послуг - органи 

виконавчої влади, інші державні органи, органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи, 

уповноважені відповідно до закону надавати 

адміністративні послуги, територіально розміщені в 

різних частинах міста.  

Реалізація проекту насамперед спрямована на 

задоволення потреб суб’єктів звернень, пов’язана із 

виконанням положень Закону України «Про 

адміністративні послуги», забезпечення доступності та 

покращення якості надання адміністративних послуг. 

Підвищення якості надання кожної окремо, так і 

комплексу адміністративних послуг планується за 

такими критеріями: доступність, зручність, прозорість, 

своєчасність, відкритість, повага до особи. 

Проектною документацією передбачено реконструкцію 

адмінприміщення Корюківської ЖЕК під Центр 

надання адміністративних послуг: утеплення фасаду, 

цоколя, заміна віконних та дверних блоків, благоустрій 

прилеглої території, санітарно-технічні та 

електротехнічні рішення. Реконструкція здійснюється в 

одну чергу. 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Реалізація партисипативного бюджетування шляхом 

запровадження щорічного конкурсу проектів 

громадських та благодійних організацій 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

3.2. Удосконалення системи стратегічного планування 

регіонального розвитку на загальнодержавному та 

регіональному рівні 

1.1.4. Формування механізмів залучення мешканців для 

вирішення місцевих проблем, сприяння створенню 

органів самоорганізації населення, покращення доступу 

до публічної інформації 

3. Мета та завдання проекту  - підвищення громадської активності жителів громади 



- активізація діяльності місцевих громадських та 

благодійних організацій на вирішення нагальних 

проблем громади 

- формування проектного підходу щодо реалізації 

ініціатив громадських та благодійних організацій 

- визначення актуальних потреб жителів громади 

реагування на них 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 У громаді активно функціонують громадські 

організації. Заходи та ініціативи, які вони реалізують у 

громаді, часто потребують додаткового фінансування. 

Грантове фінансування є непостійним, пріоритети 

оголошених конкурсів можуть не відповідати 

задуманим проектам. Відповідно реалізовується 

максимальна долученість громадян до реалізації змін у 

громаді та забезпечить сталість результатів проектів.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- сформувати фонд конкурсу громадських організацій 

- проведення тренінгів з проектного менеджменту серед 

представників громадських організацій 

8. Основні заходи проекту  Проектом передбачається: 

- формування механізму конкурсу громадських 

організацій, його пріоритетів та вимог до заявників 

- формування фонду конкурсу з бюджету громади 

- оголошення щорічного конкурсу проектів 

громадських організацій 

- проведення серії тренінгів та семінарів щодо 

підготовки проектів на конкурс 

- підбиття підсумків конкурсу, фінансування проектів –

переможців. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

300,0 300,0 300,0 900,0 

11. Джерела фінансування проекту  Кошти місцевого бюджету, кошти донорів 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

 Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

  

 



1.3. Підвищення безпеки життєдіяльності 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Забезпечення збору та переробки твердих побутових 

відходів 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.2.3. Формування екологічної свідомості та екологічної 

культури громадян 

3. Мета та завдання проекту Створити умови для залучення мешканців громади до 

роздільного збору сміття, покращення екологічної 

ситуації на території Корюківської ОТГ 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17 426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Для запровадження сортування сміття в кожному 

населеному пункті ОТГ необхідно провести роботу по 

облаштуванню контейнерних майданчиків для 

роздільного збору відходів. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створення 45 майданчиків для роздільного збирання 

ТПВ 

8. Основні заходи проекту - закупівля металевих євро-контейнерів для роздільного 

збору твердих 

- побутових відходів; 

- будівництво майданчика для розміщення контейнерів 

для збору твердих побутових відходів; 

- закупівля пластикових євро-контейнерів для 

роздільного збору твердих побутових відходів; 

- придбання та встановлення вуличних урн. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018-2025 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

540 540 540 540 540 540 540 540 4320 

11. Джерела фінансування 

проекту 

Місцевий бюджет, інвестори 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Енергоефективна реновація загальноосвітніх навчальних 

закладів ОТГ 

 

 

2. Номер і назва завдання 1.3. Підвищення ефективності використання внутрішніх 



з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

факторів розвитку регіонів 

2.1.4. Підвищення енергоощадності в усіх секторах 

3. Мета та завдання проекту Необхідність оптимізації споживання енергоносіїв, 

скорочення видатків на потреби енергозабезпечення та 

зменшення питомих витрат паливно-енергетичних 

ресурсів     

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1784 учні 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Для вирішення питання енергоефективності будівель до 

максимально можливого рівня необхідно 

завершити роботи по заміні вікон та дверей та провести 

утеплення фасадів будівель навчальних закладів. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Забезпечення нормативного температурного режиму на 

рівні 18-22º С; 

- Збереження здоров’я учнів. 

- Створення комфортних умов для роботи педагогічного 

колективу та технічного персоналу НЗ. 

- Зміцнення матеріально-технічної бази.  

- Скорочення видатків на потреби енергозабезпечення та 

зменшення питомих витрат паливно-енергетичних 

ресурсів. 

8. Основні заходи проекту - заміна вікон та дверей; 

- утеплення фасаду; 

- капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень 

закладів. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018-2025 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

25000 25000 25000 75000 

11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет. 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада - фінансує, відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради – 

замовник 

- ДНЗ Веселка 

- ДНЗ Дельфін 

- Корюківська ЗОШ №4 

- Корюківська гімназія 

- Корюківська школа мистецтв 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 

 

1.Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізуватися за рахунок коштів 

Проведення протиповеневих та культуротехнічних 

заходів на річці Сустра в селі Рейментарівка 

Корюківського району Чернігівської області 



державного фонду регіонального 

розвитку (далі проект) 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.2.2. Створення безпечних умов проживання населення 

3.Мета та завдання проекту Підвищення рівня питної води в колодязях жителів села 

Рейментарівки 

Збереження річки та покращення її екологічного стану, 

підвищення рівня інвестиційної привабливості території  

4.Територія, на яку проект матиме 

вплив 

 Рейментарівський старостинський округ 

5.Кількість населення, на яке 

поширюється проект 

250 осіб 

6.Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Даний проект спрямований на вирішення проблем з 

розчищенням русла річки та її берегів, побудовою 

дамби, для забезпечення регулювання рівня води. 

Вирішення проблеми забору води при пожежогасінні. 

7.Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створення умов для забору води при пожежогасінні. 

Підвищення рівня питної води в колодязях жителів села 

Рейментарівки 

Збереження річки та покращення її екологічного стану, 

підвищення рівня інвестиційної привабливості території  

8.Основні заходи проекту  Побудова дамби для регулювання рівня води. 

Розчищення та поглиблення русла річки Сустра та її 

берегів. 

9.Період реалізації проекту з 

(місяць/рік) –до (місяць/рік) 

вересень 2019 р. – лютий 2020 р. 

10.Обсяг фінансування проекту, 

тис.грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

1500 2000 - 3500 

11.Джерела фінансування, 

тис.грн. 

Державний бюджет, Корюківська міська рада, залучення 

інвестиційних коштів 

12.Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

ДФРР, Корюківська міська рада, кошти інвесторів 

13.Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

В наявності проектно-кошторисна документація 2014 

року 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

 Очищення ставків в с. Тютюнниця та с. Костючки 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.2.1. Збереження та охорона навколишнього природного 

середовища для майбутніх поколінь 

3. Мета та завдання проекту  Створення середовища для відпочинку та благоустрій 

населених пунктів. 



4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

 с. Тютюнниця, с. Костючки 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 320 осіб 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Очистка ставків від мулу та аварійних проблем 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

  

8. Основні заходи проекту   

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018 – 2022 рік 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік Разом 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 000,00 

11. Джерела фінансування проекту  Державний, місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

 Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

  

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

 Створення та розвиток місцевої пожежної охорони 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.2.2. Створення безпечних умов проживання населення 

3. Мета та завдання проекту Захист населення та підприємств від виникнення 

надзвичайних ситуацій. Оперативне реагування та 

подолання наслідків пожеж, стихійних лих тощо. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

В рамках проекту планується створити КЗ «Місцева 

пожежна охорона» Корюківської міської ради з чотирма 

МПК в селах Наумівка, Сядрине, Сахутівка,\ та Забарівка 

а також ініціювати створення добровільних пожежних 

дружин. Після створення КЗ «МПО» планується 

відносити пожежний інвентар, провести ремонт та 

оновлення автомобільно-рятувальної техніки. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

З метою реагування на надзвичайні ситуації як 

техногенного, так природного характеру (пожежі, повені, 

аварії комунікацій,дорожньо-транспортні аварії) в 



громаді діятиме власна Місцева пожежна охорона. 

Реагування (надання допомоги під час НС, проведення 

першочергових заходів) на території населених пунктів 

Корюківської громади в часовому факторі, що становить 

до 15 хв. В рамках діяльності місцевої пожежної охорони 

буде досягнуто більшого рівня збереження життя і 

здоров’я людей, мінімізація збитків під час виникнення 

надзвичайних ситуацій, своєчасне та якісне проведення 

невідкладних відновлювальних робіт і заходів, 

спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків 

8. Основні заходи проекту - створення КЗ «Місцева пожежна охорона»; 

- проведення ремонту приміщень, де розміщатимуться 

місцеві пожежні команди; 

- ремонт та оновлення автомобільно-рятувальної техніки; 

- закупівля інвентарю; 

- страхування працівників закладу; 

- створення добровільних пожежних дружин 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018-2020 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 Всього 

500 800 900 2200 

11. Джерела фінансування проекту Бюджетні кошти та інші джерела фінансування 

 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада, ДСНС України в Чернігівській 

області 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

  

 



2.1. Формування сучасного освітнього та спортивного простору 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з 

енергоефективними заходами та створенням нового 

освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в м. 

Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням черговості:  

І черга – зовнішнє утеплення (2018); 

ІІ черга – заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей 

(2018); 

ІІІ черга – внутрішнє опорядження та заміна інженерних 

мереж з улаштуванням ІТП (2019). 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.4.1. Підвищення якості та рівного доступу населення до 

загальної середньої освіти 

3. Мета та завдання проекту Метою проекту крім енергоефективних заходів є 

кардинальна зміна моделі надання освітніх послуг 

громади, концентрація ресурсів місцевого бюджету на 

забезпеченні якісного освітнього процесу у тому числі 

завдяки оптимізації кількісних характеристик.  

Завданням проекту є перетворення наявної 

загальноосвітньої школи на: 

- освітній простір де хочеться вчитися; 

- школа, де стимулюється творчість та креатив; 

- заклад де діти з різними можливостями мають рівні 

права; 

- автономний навчальний заклад з широкими 

повноваженнями; 

- місце, де комфортно навчатись та працювати; 

- спортивний простір тощо. 

Новий освітній простір Корюківської ОТГ - це школа 

лідерів. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

700 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Сьогодні двом третинам учнів загальноосвітніх шкіл не 

цікаве навчання в школі, кожен другий випускник 

отримує знання для ЗНО не в школі, а на приватних 

курсах. Загальноукраїнські проблеми підсилюють ще й 

реалії Полісся - це мала наповнюваність класів, 

розгалужена мережа ЗОШ, освітня інфраструктура 

побудована до початку 90-х була розрахована на 

зростання учнів, а натомість є більше ніж у двічі 

скорочення чисельності осіб, які отримують освітні 

послуги. Величезною проблемою поліського регіону є 

недостатність кваліфікованого молодого вчителя. Значна 

частина вчителів, особливо в сільській місцевості та у 

малих містах є пенсійного або передпенсійного віку. 

Корюківська громада об’єднала 40 населених пунктів, на 



її території функціонує 8 шкіл (ще 4 школи буде в 

громаді в результаті доприєднання згідно перспективного 

плану). На сьогодні загальна кількість учнів у громаді 

перевищує 1,7 тис. чол., а в результаті доприєднання 

територій кількість учнів зросте до майже 2 тис. чол., 

крім того школа надаватиме послуги для сусідньої 

(Холминської) громади. 

На сьогодні є нагальна необхідність створення нового 

освітнього середовища громади на базі Корюківської 

ЗОШ №1, яка в перспективі стане основною школою 

Корюківської ОТГ та надаватиме якісні освітні послуги 

для понад 1,1 тисячі учнів з міста Корюківка та більше 

ніж 50 сіл. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Показники 

успішності 

проекту 

На 

почато

к 

проект

у 

На завершення бюджетного року Джерела 

інформації 

про 

показники 

1 рік 

проект

у 

2 рік 

проект

у (за 

наявно

сті) 

3 рік 

проект

у (за 

наявно

сті) 

1 рік 

після 

завершен

ня 

проекту 

2 рік 

після 

завершен

ня 

проекту 

3 рік 

після 

завершен

ня 

проекту 

споживання 

теплової 

енергії 

(Гкалл) 

719 550 500  450 450 450 енергоаудит 

та 

енергомоніт

оринг 

споживання 

електроенер

гії (кВт год) 

34 000 33 000 31 000  30 000 30 000 30 000 енергоаудит 

та 

енергомоніт

оринг 

споживання 

води (кб. м) 

1250 1250 1100  1200 1200 1200 енергоадуит 

 

8. Основні заходи проекту Проект заплановано реалізувати протягом двох років з 

01.01.2018 р. по 31.12.2019 р. 

В 2018 році планується виконати І та ІІ чергу проекту, а 

саме зовнішнє утеплення та заміну покриття, зовнішніх 

вікон та дверей, в 2019 році - ІІІ-тю чергу - внутрішнє 

опорядження та заміна інженерних мереж з 

улаштуванням ІТП 

Для виконання проекту передбачені наступні види робіт: 

Перша черга – зовнішнє утеплення: 

- Демонтаж існуючого опорядження стін із плиток 

керамічних по всій площі фасаду та демонтажем 

виступаючих декоративних елементів із подальшим 

вирівнюванням стін сухими будівельними сумішами; 

- Утеплення стін мінераловатними плитами по системі 

скріпленої ізоляції «Cerezit»; 

- Утеплення цокольної частини зовнішніх стін; 

- Відновлення асфальтобетонного вимощення навколо 

будівлі; 

- Улаштування пандусу для доступу маломобільних груп 

населення біля центрального входу. 

Друга черга – заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей: 

- Демонтаж існуючого покриття азбестоцементних листів 

із подальшим улаштуванням покриття із металевої 

черепиці; 

- Улаштування огорожі по периметру покрівлі; 

- Улаштування ПВХ системи водовідведення з покрівлі; 

- Улаштування утеплення горищного перекриття плитами 

мінеральної вати; 



Третя черга – внутрішнє опорядження та заміна 

інженерних мереж з улаштуванням ІТП: 

- Внутрішнє опорядження приміщень з частковим 

переплануванням навчальних аудиторій; 

- Заміну існуючого покриття підлоги; 

- Заміну внутрішніх віконних та дверних блоків; 

- Встановлення індивідуального теплового пункту; 

- Заміну теплової ізоляції трубопроводів системи 

опалення; 

- Заміну приладів системи опалення із промиванням 

системи; 

- Заміну системи вентиляції з утилізацією тепла 

викидного повітря; 

- Заміну систем внутрішнього освітлення та силового 

електрообладнання із застосуванням енергоощадних 

технологій; 

- Улаштування системи відеонагляду в приміщеннях 

навчального закладу; 

- Улаштування локальної мережі передавання даних з 

доступом до глобальної мережі інтернет; 

- Заміну системи звукофікації. 

Технічні рішення, прийняті в проекті, відповідають 

вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, 

вибухонебезпечних, протипожежних норм та правил, а 

також забезпечують безпечну для життя і здоров'я людей 

та навколишнього природного середовища експлуатацію 

об’єкту при виконанні передбачених проектом заходів. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018-2019 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

25000,00 43000,00 0 68000,00 

11. Джерела фінансування проекту  Державний бюджет, місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

  

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Будівництво спортивної школи в м. Корюківка 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.3.4. Розвиток спортивної інфраструктури для занять 

фізичною культурою і спортом 

3. Мета та завдання проекту Метою проекту є з будівництва спортивної школи в м. 

Корюківка. Досягнення цієї мети дозволить розв'язати 



такі основні завдання: 1) забезпечити молодь та дітей 

ОТГ можливістю протягом всього року займатися 

ігровими видами спорту; 2) забезпечити можливість 

проведення спортивних змагань різних рівнів; 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17 426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

На даний час Корюківська ДЮСШ не має свого 

приміщення, а тому в повній мірі неможливо забезпечити 

нормальні умови для занять. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Будівництво спортивної школи, розширення мережі 

секцій, залучення більшої кількості учнів до занять 

спортом. 

8. Основні заходи проекту - Розробка ПКД 

- Пошук інвестора 

- Будівництво спортивної школи 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

3 роки 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00 

11. Джерела фінансування проекту  Міський бюджет, державний бюджет, інвестори 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

 Корюківська міська рада, Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

  

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

 Будівництво спортивного майданчика зі штучним 

покриттям для міні-футболу у с. Сядрине 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.3.4. Розвиток спортивної інфраструктури для занять 

фізичною культурою і спортом 

3. Мета та завдання проекту Будівництво спортивного майданчика зі штучним 

покриттям для міні-футболу забезпечить надання якісних 

послуг населенню, розвиток мережі спортивних та 

фізкультурно-оздоровчого способу життя в громаді . 

Сучасне футбольне поле має стати початком відродження 

спортивної інфраструктури, наддасть імпульс 

популяризації в фізичної культури та спорту. Футбольне 

поле стане справжнім осередком здорового способу 

життя для жителів громади. Це буде база для тренувань 

команд, проведення змагань. 

4. Територія, на яку проект матиме Корюківська ОТГ  



вплив 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

В останні роки спостерігається зниження зацікавленості 

молоді у спортивному житті не лише громади, а в цілому 

по всій України. Цьому сприяє розвиток цифрових 

інновацій, які перебирають на себе увагу і зацікавленість 

дітей у боротьбі за позаурочний час , а занедбана 

спортивна інфраструктура, також не додає балів 

спортивній стороні, спостерігається зростання хвороб, 

пов'язаних з недостатньою руховою активністю. Тому, за 

для осучаснення спортивних майданчиків громади та 

залучення більшої кількості населення зайняттям 

спортом, зокрема футболом, було написано проект. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створення сучасного майданчика для проведення 

тренувань та змагань з футболу.  

8. Основні заходи проекту - улаштування піщано-щебеневої основи під штучне 

покриття; 

- улаштування штучного покриття; 

- встановлення металевої огорожі з захисним покриттям 

навколо поля; 

- встановлення футбольних воріт. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2020 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

750,00 750,00 0 1 500,00 

11. Джерела фінансування проекту Державний, місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Будівництво міського стадіону 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.3.4. Розвиток спортивної інфраструктури для занять 

фізичною культурою і спортом 

3. Мета та завдання проекту Метою проекту є створення сучасного спортивного 

комплексу та залучення жителів громади до здорового 

способу життя, занять спортом 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 



5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

У нашому місті немає сучасного спортивного 

майданчика, де б можна було займатися спортом, 

проводити міські, районні, обласні заходи. Даний проект 

допоможе вирішити проблему розвитку спортивної 

інфраструктури, залучення жителів громади до занять 

спортом, а також створити сучасний стадіон для 

проведення спортивних та інших заходів. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створення стадіону  

8. Основні заходи проекту - Розробка ПКД 

- Пошук інвестора 

- Будівництво об’єкту  

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2 роки 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

6000,00 5000,00  11 000,00 

11. Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет, державний бюджет, приватний капітал  

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізуватися за рахунок коштів 

державного розвитку (далі - 

проект) 

Поточний ремонт стадіону с. Наумівка Корюківської 

міської ради 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому 

відповідає проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.3.4. Розвиток спортивної інфраструктури для занять 

фізичною культурою і спортом 

3. Мета та завдання проекту Відновлення та осучаснення стадіону для створення 

комфортних умов для занять спортом мешканців села 

4. Територія на яку проект 

матиме вплив 

с. Наумівка, с.Турівка, с. Переділ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюється проект 

1408 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Проблема полягає у тому, що гравієві бігові доріжки 

перебувають у край незадовільному стані, що 

унеможливлює повноцінне заняття бігом, існуючі лавки 

для сидіння розташовані на відстані 1 м від футбольного 

поля, що створює небезпеку для гравців, волейбольна 

площадка перебуває в незадовільному стані. Разом 

занедбаний стан стадіону не сприяє популяризації 

здорового способу життя та занять спортом серед 



молоді. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекти, 

інновації проекту 

Проект має соціальну спрямованість, оскільки 

направлений на створення комфортних умов для занять 

спортом для молоді та всіх мешканців села що 

сприятиме залученню насамперед молоді до здорового 

способу життя  

8. Основні заходи проекту Оновлення гравійного покриття бігових доріжок, 

створення гравійного покриття на волейбольній 

площадці та заміна щогл, переніс лавок для сидіння в 

більш безпечне місце, вирівнювання існуючого 

асфальтового покриття для створення тенісного корту, 

будівництво приміщення для роздягання/перевдягання. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць/рік) – до (місяць/рік) 

07/2018 – 12/2020 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис.грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

200 200. 200 600 

11. Джерела фінансування 

проекту 

Місцевий бюджет, державний бюджет 

12. Учасники реалізації проекту Корюківска міська рада 

13. Інша інформація щодо 

реалізації проекту 

 

 



2.2. Надання якісних медичних та соціальних послуг 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Будівництво сільської лікарської амбулаторії в с. 

Наумівка 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.3.1. Підвищення якості та доступності надання 

первинної медичної допомоги 

3. Мета та завдання проекту Надання якісних медичних послуг жителям громади 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ (Наумівський старостинський округ) 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

3 000 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Для доступу до якісного медичного обслуговування 

необхідно забезпечити створення лікарських амбулаторій 

у селах громади, в т.ч. Наумівському старостинському 

округу 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Розширення мережі лікарських закладів Корюківської 

ОТГ 

- Створення сучасної лікарської амбулаторії в с. Наумівка 

8. Основні заходи проекту - Розробка ПКД на будівництво сільської лікарської 

амбулаторії у селі Наумівка; 

- Пошук інвестора; 

- Будівництво амбулаторії.  

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

5500,00 0,00 0,00 5500,00 

11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, міський бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

  

 



2.3. Створення умов для культурного розвитку мешканців громади 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Підтримка народних промислів і ремесел 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.5.3. Патріотичне виховання населення, відродження, 

збереження та розвиток народних традицій, фольклору, 

народної творчості та художніх промислів 

3. Мета та завдання проекту Популяризація народних промислів і ремесел, ковальства, 

виробів з дерева, збору лікувальних трав тощо. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

 Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 5000  

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Проект повинен стати засобом просування народних 

промислів та ремесел. В більшості сіл ще зберігаються 

старовинні вишивки, лозоплетіння, гончарства, 

різьблення по дереву, ковальства.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Популяризація народних промислів і ремесел. 

Створення умов для професійного спілкування майстрів. 

Надання можливості талановитим народним майстрам 

проявити свої творчі здібності та реалізувати продукцію. 

8. Основні заходи проекту Конкурсний відбір майстрів народних промислів і 

ремесел Корюківської ОТГ. Проведення навчань з питань 

просування продукції для відібраних майстрів. 

Проведення майстер-класів для навчання всіх охочих. 

Проведення ярмарку народних промислів та ремесел. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

50,0 50,0 50,0 150,0 

11. Джерела фінансування проекту Кошти місцевого бюджету, кошти донорів 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

  

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

 Ремонт сільського клубу с. Сахутівка 



2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів 

3. Мета та завдання проекту Створення сучасного простору для культурного дозвілля 

населення 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

 с. Сахутівка 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 300 осіб 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Для організації дозвілля молоді с. Сахутівка необхідно 

створити сучасний простір. Цього можна досягти шляхом 

реконструкції сільського клубу.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Після реалізації проекту з’явиться можливість проводити 

культурні, мистецькі та інші заходи. Залучати дітей та 

підлітків до роботи в гуртках. 

8. Основні заходи проекту Капітальний ремонт ганку, частково ремонт покрівлі, 

фарбування фасаду та побудова пандуса сільського клубу 

с. Сахутівка 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018 – 2021 рік 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

 200,00 300,00  300,00   1 000,00 

11. Джерела фінансування проекту  Місцевий бюджет, державний бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

 Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

  

 



2.4. Створення умов для якісного дозвілля всіх вікових категорій населення 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

 Будівництво комплексу дитячих та спортивних 

майданчиків на території Корюківської ОТГ 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її 

проживання 

1.3.4. Розвиток спортивної інфраструктури для занять 

фізичною культурою і спортом 

3. Мета та завдання проекту  Забезпечення дозвілля жителів громади шляхом 

залучення дітей до ігор на свіжому повітрі, занять 

спортом, залучення підлітків та дорослих до здорового 

способу життя, занять спортом 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17 426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Створення умов для змістовного дозвілля дітей та 

дорослих 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

 Створення 30 дитячих та спортивних майданчиків на 

території Корюківської ОТГ 

8. Основні заходи проекту - Встановлення дитячих майданчиків 

- Встановлення спортивних майданчиків 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

200,00 200,00 200,00 600,00 

11. Джерела фінансування проекту  Місцевий бюджет, Державний бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

 Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

  

 



3.1. Створення нових робочих місць, зниження рівня безробіття, зменшення відтоку 

працездатного населення 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Розвиток системи «єдиного вікна» для потенційних 

інвесторів 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

1.3. Підвищення ефективності використання внутрішніх 

факторів розвитку регіонів 

2.2.2. Розвиток інфраструктури підтримки 

підприємництва 

3. Мета та завдання проекту - Поліпшення інвестиційного клімату 

- Покращення умов для діяльності інвесторів 

- Чітке розмежування функцій між державними 

установами 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

 Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Проблемою для інвесторів є довготривала процедура 

отримання дозволів, погоджень для підготовки і 

реалізації інвестиційних проектів. Існуючий в Україні 

порядок потребує суттєвого покращення. Для цього 

необхідно провести належний аналіз існуючої ситуації, 

виробити пропозиції щодо її покращення, погодити з 

зацікавленими установами і затвердити на місцевому 

рівні (погодивши на обласному) порядок підготовки 

інвестиційних проектів за принципом «єдиного 

інвестиційного вікна» 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

 Створено зручну для інвестора систему «єдине 

інвестиційне вікно» 

8. Основні заходи проекту - Вивчення існуючої ситуації 

- Підготовка звіту і пропозицій 

- Збір і аналіз пропозицій від органів, які здійснюють 

дозвільно-погоджувальні функції 

- Розроблення, погодження і затвердження порядку 

підготовки інвестиційних проектів за принципом 

«єдиного інвестиційного вікна» 

- Створення умов для належного забезпечення роботи 

установи, відповідальної за надання послуг за принципом 

«єдиного інвестиційного вікна» 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2018-2020 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

0 100 200 300 

11. Джерела фінансування проекту  Бюджети різних рівнів, кошти МТД, інші джерела 



фінансування не заборонені законодавством 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

 Корюківська міська рада, Чернігівська обласна рада, 

Чернігівська ОДА, громадські організації та Асоціації 

підприємців 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

  

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

 Бізнес-інкубатор 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

1.3. Підвищення ефективності використання внутрішніх 

факторів розвитку регіонів 

2.2.2. Розвиток інфраструктури підтримки 

підприємництва 

3. Мета та завдання проекту - Підвищення підприємницького потенціалу регіону,  

- Покращення якості послуг, що надаються бізнес-

інкубаторами. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

 Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 300 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Поряд з формуванням сприятливого для малого бізнесу 

інвестиційно-фінансового середовища, сприятливої 

податкової політики необхідний розвиток інфраструктури 

підтримки підприємництва. Важливим елементом такої 

інфраструктури є бізнес-інкубатори, ефективність яких в 

розвитку підприємництва підтверджена успішним 

закордонним досвідом, насамперед, у країнах східної 

Європи з подібними до наших економічними та 

політичними умовами. 

В рамках проекту планується створити Корюківський 

бізнес-інкубатор, робота якого буде спрямована на 

надання підприємцям-початківцям комплексу 

інформаційно-консультаційних, навчально-

просвітницьких послуг, а також ресурсну підтримку 

(обладнане робоче місце, надання у використання офісної 

техніки, конференц-зали, кімнати для переговорів тощо). 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

 - запровадження практики бізнес-інкубаторів 

- покращено якість консалтингових послуг, 

представляючи гнучкі і практичні бізнес-рішення, що 

відповідають потребам МСБ 

- збільшено кількість малих підприємств, працюючих у 

громаді. 

- підвищено рівень зайнятості. 

- створено нові робочі місця, покращено добробут 

населення. 



8. Основні заходи проекту  - ремонт приміщення для бізнес-інкубатору; 

- закупівля комп'ютерної техніки; 

- фінансова підтримка; 

- рекламна компанія; 

- поступове розширення послуг бізнес-інкубатора; 

- постійний моніторинг діяльності. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2023 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

200 20 20 240 

11. Джерела фінансування проекту  Кошти бюджету ОТГ. Кошти МТД та приватних 

структур. 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

 ФОП, громадські організації 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

  

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Інформаційна підтримка диверсифікації виробництва 

сільських домогосподарств 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

1.2. Створення умов для поширення позитивних процесів 

розвитку міст на інші території, розвиток сільської 

місцевості 

3.1.3. Розвиток виробництва екологічно чистих продуктів 

харчування та органічного землеробства 

3. Мета та завдання проекту Допомога господарствам сільського населення у 

розширенні їхньої економічної спроможності шляхом 

виробництва нетрадиційних та малопоширених видів 

агропродукції, вирощування нових сортів рослин 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

4500 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Господарства населення, як правило, займаються 

виробництвом традиційними для даної місцевості видами 

діяльності. Це призводить до збільшення на ринку 

пропозиції однотипної продукції і, як наслідок падіння 

заготівельних цін, а, значить, і падіння доходів 

виробників такої продукції.  

Водночас інший асортимент продукції завозиться з інших 

регіонів за більш високими цінами, ніж ті, що могли б 

бути у випадку вирощування такої продукції у громаді.  

Виходом із ситуації могла б стати диверсифікація 

місцевого сільськогосподарського виробництва, в першу 

чергу господарствами населення як основними 

виробниками трудомісткої продукції. Оскільки селяни, як 



правило, є доволі консервативними у запровадженні 

новацій (незнання нової продукції, особливостей її 

виробництва, незнання ринку нової продукції, боязнь 

можливих втрат тощо), то є потреба у наданні 

інформаційно-консультаційних та дорадчих послуг для 

підвищення рівня диверсифікації діяльності господарств 

населення. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Звіт про оцінку можливих напрямків диверсифікації 

діяльності господарств населення. 

Проведення 10 семінарів для, щонайменше, 200 

мешканців сіл. 

8. Основні заходи проекту - здійснення оцінки можливих напрямків диверсифікації 

діяльності господарств населення; 

- формування групи лекторів для проведення 

інформаційної кампанії відповідно до обраних напрямків; 

- проведення 10 інформаційних семінарів за обраними 

напрямками у сільській місцевості (щонайменше, 200 

учасників). 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

100 20,00 10,0 130,00 

11. Джерела фінансування проекту Міжнародні донори 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Громадські організації, Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Створення сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу з переробки молока в старостинських 

округах Корюківської ОТГ 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

1.2. Створення умов для поширення позитивних 

процесів розвитку міст на інші території, розвиток 

сільської місцевості 

3.1.4. Покращення доступу агровиробників до ринків 

збуту 

3. Мета та завдання проекту  - Забезпечення у старостинських округах Корюківської 

ОТГ відповідності цін на молоко витратам на його 

виробництво.  

- Розвиток молочного скотарства.  

- Підвищення рівня самозайнятості населення. 

- Створення організованого ринку збуту молока. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

 Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 5000  



6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Для власників особистих селянських господарств 

старостинських округів молоко є одним із головних 

джерел доходів. Проте, селяни зустрічаються з 

труднощами під час збуту своєї продукції: вони 

отримують низьку ціну, або – не маючи каналу збуту, 

використовують значну частину молока для годівлі 

домашньої худоби. Тобто відсутня система, яка б 

дозволяла місцевим жителям збувати продукцію на 

справедливих умовах, чи навіть переробляти. Тому 

проектом пропонується створення молочарського 

обслуговуючого кооперативу, встановлення обладнання 

для зберігання молока, налагодження збуту молока. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Збільшення доходів домогосподарств.  

- Збільшення кількості робочих місць. 

- Збільшення поголів’я ВРХ.  

- Покращення стану пасовищ.  

- Збільшення надходжень до бюджету громади. 

8. Основні заходи проекту - створення ініціативної групи;  

- реєстрація кооперативу;  

- створення матеріальної бази кооперативу (придбання 

обладнання);  

- укладання договорів на збут продукції. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2020-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

150 150 150 450 

11. Джерела фінансування проекту  Кошти місцевого бюджету, кошти донорів 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

 Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

  

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Розроблення містобудівної документації сільських 

населених пунктів Корюківської об’єднаної 

територіальної громади 

 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

3.2. Удосконалення системи стратегічного планування 

регіонального розвитку на загальнодержавному та 

регіональному рівні 

1.1.6. Підтримка розробки містобудівної документації 

та впровадження нових технологічних можливостей для 

ведення містобудівного кадастру 

3. Мета та завдання проекту Забезпечення ефективного перспективного планування 

розвитку громади, раціонального використання 

земельних ресурсів, життєвого середовища для 

громадян та умов для сталого економічного та 

соціального розвитку об’єднаної громади. 

4. Територія, на яку проект матиме Корюківська ОТГ 



вплив 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

17426 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Для повноцінного функціонування об’єднаної громади 

має бути проведено значні інфраструктурні зміни, які 

неможливі без наявної містобудівної документації.  

Мета: забезпечення сучасних підходів до розвитку 

населених пунктів Корюківської об’єднаної 

територіальної громади, вироблення довгострокової 

стратегії планування та забудови території, створення 

умов для інвестиційної діяльності фізичних та 

юридичних осіб, врахування законних приватних, 

громадських та державних інтересів під час проведення 

містобудівної діяльності. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Розробка Схеми планування території Корюківської 

об’єднаної територіальної громади, виготовлення 

генеральних планів та планів зонування територій у 

складі генеральних планів 38 сільських населених 

пунктів Корюківської ОТГ у перспективі дасть змогу: 

- забезпечити ефективне перспективне планування 

розвитку Корюківської об’єднаної територіальної 

громади;  

- створити сприятливі умови для розвитку 

інфраструктури міста та сіл громади, економічного та 

соціального зростання;  

- створити умови для підвищення інвестиційної 

привабливості  громади;  

- створити сприятливе життєве середовище для 

мешканців громади;  

- впорядкувати систему землекористування в 

населених пунктах об’єднаної територіальної громади:  

- створити умови для забезпечення законних прав 

громадян, фізичних та юридичних осіб на їх зайняття 

містобудівною діяльністю. 

8. Основні заходи проекту - проведення топографічної зйомки території населених 

пунктів; 

- надання розробнику оновленої картографічної основи, 

складеної відповідно до вимог законодавства;  

- виконання робіт з врахуванням набору профільних 

геопросторових даних в єдиній системі класифікації та 

кодування об’єктів будівництва для формування бази 

даних містобудівного кадастру; 

- узгодження проекту містобудівної документації з 

органами місцевого самоврядування, що представляють 

інтереси суміжних територіальних громад, в частині 

врегулювання питань щодо територій спільних 

інтересів; 

- проведення громадських слухань щодо погодження 

проекту генерального плану і плану зонування 

території; 

- розгляду проекту містобудівної документації 



архітектурно-містобудівною радою; 

- подання проекту містобудівної документації з 

планування територій на регіональному рівні 

експертній організації для проведення експертизи; 

- подання на затвердження завершеного проекту 

містобудівної документації на сесійному засіданні 

міської ради. 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

3 роки 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 2019 2020 Всього 

1 000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

11. Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 

 



3.2. Посилення туристичного сектору економіки 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Формування бренду громади, туристичної спеціалізації 

та туристичних продуктів 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

1.3. Підвищення ефективності використання внутрішніх 

факторів розвитку регіонів 

2.3.1. Туристична промоція області та просування 

туристичних брендів 

3. Мета та завдання проекту Розробка туристичних маршрутів, визначення атракцій 

з їх маркуванням. 

Просування пізнаваності території 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Корюківська ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Вся Україна 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Корюківська ОТГ має багато історичних пам’яток, 

рекреаційних та природних 

об’єктів. Разом з цим більшість цих об’єктів є 

маловідомими для широкого 

загалу туристів. Популяризація туристичних 

можливостей громади може стати першим кроком до 

активного залучення туристів.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Розроблення туристичних маршрутів 

 (напр. піші, велосипедні, ін.), визначення атракцій з їх 

маркуванням. 

- Проведення широкого інформування потенційних 

туристичних послуг. 

8. Основні заходи проекту - створення робочої групи, визначення маршрутів, які 

мають найвищий 

потенціал з точки зору подальшого впливу на зростання 

туристичних 

потоків та створення можливостей для збільшення 

доходів мешканців 

громади від надання туристичних послуг; 

- ідентифікація фізичних осіб, підприємств, організацій, 

які потенційно 

можуть отримувати додаткові прибутки від надання 

туристичних послуг та залучення їх до всіх подальших 

заходів у рамках проекту; 

- збір інформаційних (текстових, графічних, аудіо, 

відео) матеріалів та створення на їх основі веб-сторінок 

для промоції туристичних маршрутів, у т.ч. у 

соціальних мережах; 

- виготовлення інформаційних табличок, стендів та 

вказівників до найважливіших туристичних об’єктів. 

9. Період реалізації проекту з 2019-2021 



(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

120,00 120,00 120,00 360,00 

11. Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада, фізичні особи, підприємства, 

організації, які потенційно можуть отримувати 

додаткові прибутки від надання туристичних послуг. 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Будівництво парків та скверів 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища для людини незалежно від місця 

її проживання 

2.3.4. Поліпшення стану рекреаційних зон 

3. Мета та завдання проекту Створення умов для дозвілля жителів міської території 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

м. Корюківка 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

12999 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Наразі в місті існує кілька паркових зон, які потребують 

оновлення та осучаснення, зокрема парк по вулиці 

Вокзальній, сквери по вулиці Бульварній 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створення парку культури та відпочинку, дитячого 

скверу та парку дозвілля 

8. Основні заходи проекту Реконструкція доріжок, ландшафтний дизайн, 

розчищення водойм, видалення аварійних дерев 

9. Період реалізації проекту з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2021 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

800 1000 1200 3000 

11. Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет, кошти спонсорів та меценатів 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Корюківська міська рада 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 

 

 

         Секретар міської ради                                                              С.О. Олійник 


