
тис. грн

2022 рік 2023 рік 2024 рік

Разом видатків   16406,79 3871,03

Співфінансування проєктів Державного фонду регіонального розвитку 8539,44 3352,03

Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі «Кінотеатр ім. Щорса» з пристосуванням під Хаб соціа-льного партнерства та інсти-

туційного розвитку комуналь-ної установи «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (перехідний)
2021-2023 2161,575 2587,755

Капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації гуртожитку Чернігівського базового 

медичного коледжу за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42 з виділенням черговості: 1-ша черга - дах з утепленням мінватою та 

частковою заміною стропил, облаштування, зовнішньої огорожі по периметру даху; 2-га черга: утеплення зовнішніх стін, фундаментів, заміна 

дерев’яних вікон та зовнішніх дверей, монтаж ливневої системи; 3-тя черга - заміна інженерних мереж комунікацій (тепло-, водо -, 

електропостачання та каналізації); 4-та черга - заміна внутрішніх дверей, внутрішні будівельні роботи (штукатурка стін, облаштування перегородок, 

підлог та стель, внутрішні оздоблювальні роботи)

2022-2023 969,586 764,278

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради по вул. Пирогова, 16 у м. Чернігові». 

Коригування.
2022 1138,53

Реконструкція очисних споруд КНП «Чернігівській обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» Чернігівської обласної 

ради» (перерахунок залишку робіт в поточні ціни)
2022 3222,14

Реконструкція приймального відділення будівлі терапевтичного корпусу КНП «Чернігівська обласна лікарня» ЧОР по вул. Волковича, 25 в м. 

Чернігові
2022 1047,61

Співфінансування секторальної підтримки 7867,35 519,0

«EXPORT AID – підтримка експортної діяльності Чернігівської області» 
1 2021-2023 519,0 519,0

«Чернігівське князівство від тисячолітньої історії до сучасної туристичної промоції»
2  2021-2022 3198,349

Проєкт «Розвиток хаб-системи підтримки підприємництва, інновацій та стартапів в Чернігівській області» 
3 2021-2022 2200,0

«AGROHUB Chernihiv Region»
4 2021-2022 1950,0

Директор Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації Валерій  ДУДКО

3 - кошти на реалізацію проекту передбачені заходами Обласної Програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2021-2027 роки

4 - кошти на реалізацію проекту  у сумі 349,688 тис. грн передбачено заходами Комплексної Програми підтримки розвитку агропромислового комплексу Чернігівської області на 2021 - 2027 роки, 1600,312  

тис. грн передбачається для Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації  на співфінансування заходів із капітального ремонту частини приміщень Комунального 

навчального закладу «Чернігівський обласний навчально-виробничий центр» за адресою вул. Шевченка, 160А, у м. Чернігові, де буде розташовуватись AGROHUB Chernihiv Region.

Перелік інвестиційних проєктів, які доцільно фінансувати із залученням коштів обласного бюджету у 2022-2024 роках

Назва інвестиційного проекту
Строк 

виконання

Обсяг коштів бюджету

1 - кошти на реалізацію проекту передбачені заходами Комплексної Програми підвищення конкурентоспроможності Чернігівської області на 2021-2027 роки «Чернігівщина конкурентоспроможна»

2 - Кошти на реалізацію проекту  у сумі  2070,00 тис. грн передбачено п. 6.1. "Реалізація проєкту регіонального розвитку " Чернігівське князівство від тисячолітньої історії до сучасної туристичної промоції" (за 

рахунок коштів ЄС у співфінансуванні з обласним бюджетом) обласної цільової програми розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки",  кошти обласного бюджету, які передбачені обласним 

бюджетом на 2021 рік та не будуть використані до кінця поточного бюджетного року  в сумі 1128,349  тис. грн.  Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації  на 

співфінансування заходів, а саме: встановлення дороговказів  необхідно передбачити в обласному бюджеті на 2022 рік. Виходячи з цього підлягає коригуванню Додаток 1  до обласної цільової Програми 

розвитку туризму в Чернігівській  області на області на 2021-2027 роки в новій редакції рішення четвертої  сесії обласної ради восьмого скликання від 20 квітня 2021 року № 14-4/ VIII.


