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Про розгляд запиту

Розглянувши Ваш запит від 15.02.2021 надаємо публічну інформацію 
наявну у Чернігівської міської ради.

У період з 2014 по 2020 роки було проведено 4 громадських слухання, 
а саме: - 29 липня 2016 року на тему : «Спорудження меморіалу Захисникам 
України і Героям Небесної Сотні та затвердження проекту реконструкції 
скверу імені Богдана Хмельницького», кількість зареєстрованих осіб - 123, 
пропозицій -  2, прийнято 2 рішення; - 13 жовтня 2016 року на тему : 
«Доцільність будівництва дитячого садочка та школи в мікрорайоні 
Бобровиця», кількість зареєстрованих осіб - 108, пропозицій -  2, прийнято 2 
рішення; - 08 грудня 2017 року на тему: «Обговорення проекту реконструкції 
бульвару по проспекту Миру від вул. Преображенська до Красної площі в м. 
Чернігові та проекту капітального ремонту парку ім. Коцюбинського в м. 
Чернігові», кількість зареєстрованих осіб -  299, пропозицій -  2, рішення не 
прийняті (відсутність необхідної кількості голосів); - 15 грудня 2017 року на 
тему: «Обговорення будівництва автомобільної дороги для під’їзду з вулиці 
Івана Мазепи до житлового району по вулиці Текстильників згідно з гехніко- 
економічним обґрунтуванням, затвердженим рішенням міської ради від 29 
вересня 2011 року (13 сесія 6 скликання)», кількість зареєстрованих осіб - 
105, пропозицій -  1, прийнято 1 рішення.

В рамках Програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури 
приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки на виконання робіт по 
благоустрою територій було здійснено наступне фінансування:

І) Будівництво вуличного каналізаційного колектора по вул. Авіаторів 
в м. Чернігів -  загальна сума фінансування складає 405 252, 52 грн., з них 
кошти міського бюджету 337 710, 4 3 'грн., кошти ОСН -  67 542, 09 грн. 
(вуличний комітет Авіаторів);

и В  Ч е р н і г ів с ь к а  м ісь к а  р ада  
61/1-04/2021/ВИХ/48/2021/ПІ від



2) Капітальний ремонт проїзної частини вул. Ривкіна в житловому 
районі «Півні» -  загальна сума фінансування складає 753 223, 94 грн., з них 
кошти міського бюджету 627 686, 62 грн., кошти ОСН -  125 537, 32 грн. 
(вуличний комітет «Мікрорайон Півці»);

3) Капітальний ремонт ділянки дороги гіо вул. Поліська -  загальна 
сума фінансування складає 389 885, 04 грн., з них кошти міського бюджету 
324 904, 20 грн., кошти ОСН -  64 980, 84 грн. (вуличний комітет вулиці 
Поліської (буд. № 13-32), Поліський яр (буд. № 1-5);

4) Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Шевченка № 137Б-151А 
та вул. Сосницька № 30А, 42А -  загальна сума фінансування складає 642 870, 
36 грн., з них кошти міського бюджету 535 725, ЗО грн., кошти ОСН -  107 
145, 06 грн. (вуличний комітет «Бобровиця»);

5) Капітальний ремонт ділянки дороги по нров. Гомельський — 
загальна сума фінансування складає 243 762, 92 грн., з них кошти міського 
бюджету 203 135, 77 грн., кошти ОСН -  40 627, 15 грн. (вуличний комітет 
провулка Гомельського (буд. 30, 30А, 42, 44, 46);

6) Будівництво централізованої- каналізації по вулицях Світанкова, 
Слов’янська Славутицька, Льоговська, Білогірська, С олов’їна у м. Чернігові 
-  2 загальна сума фінансування складає 15 858 875, 34 грн., з них кошти 
міського бюджету 13 215 729, 45 грн., кошти ОСН -  2 643 145, 89 грн. 
(вуличний комітет «Астра»);

7) Будівництво централізованої каналізації по провулку Партизанський 
та провулку Льотний в м. Чернігові -  загальна сума фінансування складає 
369 402, 88 грн., з них кошти міського бюджету 307 835, 73 грн., кошти ОСН 
- 6 1  567, 15 грн. (вуличний комітет «Партизанський»);

8) Будівництво централізованої каналізації по вул. Любомира 
Бондарука в м. Чернігові -  загальна сума фінансування складає 1 014 615, 01 
грн., з них кошти міського бюджету 845 512, 51 грн., кошти ОСН -  169 102, 
50 грн. (вуличний комітет «Любомира Бондарука»);

9) Будівництво централізованої каналізації вулиць Сіверянської, 
Ватутіна, Фабричної, Василенка, Колоскових, Толстого, № 19а, 27а в м. 
Чернігові Коригування проектно-кошторисної документації в зв’язку з 
виділенням пускових комплексів -  загальна сума фінансування складає 2 237 
560, 80 грн., з них кошти міського бюджету 1 864 634, 00 грн., кошти ОСН -  
372 926, 80 грн. (вуличний комітет «Сівер»);

10) Будівництво централізованої каналізації вулиці Московська (від 
будинку № 46 до вулиці Кримської); вулиці Перемоги (від будинку № 13 до 
вулиці Кримської); вулиці 21 Вересня (від будинку № 21 до вулиці 
Кримської); вулиці Панаса Мирного (від будинку 11 до будинку № 24); 
вулиці Кримської (від будинку №  75 до вулиці Керченської) в м. Чернігові (1 
черга будівництва) -  загальна сума фінансування складає 1 690 713, 09 грн., з 
них кошти міського бюджету 968 225, 37 грн., кошти ОСН - 722 487, 72 грн. 
(вуличний комітет вул. Перемоги, вул. Московська буд. 40-58, вул. Кримська 
буд. 64-121, вул. 21 вересня буд. 38-62).

Щодо кількості поданих звернень:



Назва
показника

Рік
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Кількість
отриманих
звернень
громадян

4733 34080 7261 6699 11642 9779 10460

3 них:
- розглянуто 
по суті

7433 34080 7261 6699 11642 9779 10460

повернуто
заявникам

0 0 0 0 0 0 0

У м. Чернігові діяла Програма реалізації громадського бюджету 
(бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки, яка була затверджена 
28 грудня 2015 року рішенням Чернігівської міської ради за № 2/УІІ-5. 
Фінансування проектів у рамках зазначеної Програми почалося з 2016 року 
за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, який необхідний був для реалізації Програми, 
визначався щороку до 1 відсотка затвердженого обсягу власних та 
закріплених доходів загального фонду міського бюджету міста Чернігова на 
поточний бюджетний період.

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) 
у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки

Рік Затверджено коштів на 
реалізацію Програми 
бюджету участі, грн

з них: 
передбачено за 
рахунок коштів 

бюджету 
.розвитку, грн

Питома вага 
коштів бюджету 

розвитку у 
загальній сумі 
Програми, %

2016 4 760 494 2 289 785 48,1
2017 5 996 499 2 925 491 48,8
2018 9 612 103 6 833 496 71,1
2019 14 078 426 8 318 836 59,1
2020 18 568 624 11 021 884 59,4

Інформуємо, що окремий орган (заклад, підприємство) до повноважень 
якого відноситься організація заходів та реалізація інструментів прямої 
демократії у структурі Чернігівської міської ради відсутній.

Також доводимо до Вашого відома, що згідно зі статтею 1 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це 
відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 
інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами



владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним 
законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних 
повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим 
Законом.

Відповідно до Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду 
України від 29.09.2016 № 10 «Про практику застосування адміністративними 
судами законодавства про доступ до публічної інформації» Закон N 2939-УІ 
не регулює відносин зі створення публічної інформації; предметом його 
регулювання є діяльність з приводу інформації, яка вже існує (створена, 
отримана, знаходиться у володінні) на момент виникнення конкретних 
інформаційних відносин з приводу неї. Тому на підставі згаданого Закону 
має бути забезпечено доступ як до інформації, створеної (отриманої) до 
набрання ним чинності (9 травня 201 1 року), так і до інформації, створеної 
(отриманої) після цієї дати.

Враховуючи викладене, повідомляємо про неможливість надання 
іншої запитуваної інформації, оскільки вона не створювалася та не перебуває 
у розпорядженні Чернігівської міської ради.

Секретар міської ради О. ЛОМАКО
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