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Ніжин відоме як місто храмів. У давнину їх нараховувалося близько 30. За легендою, якщо поглянути на 
Ніжин з висоти пташиного польоту, храми утворювали хрест – символ-оберіг міста від бід та нечисті, що буцімто 
жила в ніжинських болотах.

Бюджет є запорукою добробуту нашої громади та інструментом для розвитку. 
Саме бюджет стимулює нас до фінансової активності, пошуку додаткових 
ресурсів і джерел, активізує внутрішній потенціал громади. Завдяки зростанню 
наших фінансових ресурсів маємо можливість реально планувати розвиток 
території та втілювати проєкти. Сподіваємося, що бюджет громади, викладений 
простою мовою, стане запорукою для налагодження суспільного діалогу щодо 
напрямів подальшої розбудови нашої громади.

Міський  голова 
Ніжинської  територіальної  громади 
Олександр  Михайлович  Кодола

Бюджет для громадян – це спрощена, позбавлена технічної мови інформація про бюджет територіальної громади 
(місцевий бюджет). Бюджет для громадян доповнюється візуалізацією, щоб полегшити розуміння фінансових 
показників та даних.

Основна мета бюджету для громадян – зробити складну, специфічну та технічну інформацію про місцевий бюджет 
доступною для розуміння широким колом осіб.

Бюджет для громадян допомагає кожному жителю територіальної громади зрозуміти бюджет своєї громади, 
побачити своє місце в бюджетному процесі, усвідомити, що бюджет територіальної громади формується з коштів 
платників податків, а самі кошти в бюджеті не з’являються нізвідки та не витрачаються керівництвом громади та 
депутатами місцевої ради на власний розсуд.

Разом з тим, бюджет для громадян допомагає побачити можливості для впливу на формування та витрачання 
бюджету територіальної громади. 

Це фінансовий план територіальної громади, в якому 
визначаються джерела і прогнозні показники надходжень 
коштів, а також на що саме вони витрачатимуться. Бюджет 
територіальної громади формується та витрачається 
відповідно до процедур, вимог, правил, визначених 
Бюджетним кодексом України. А це означає, що законом 
чітко визначено, яким чином і за рахунок чого формується 
місцевий бюджет, а також на що саме і як можуть витрачатися 
кошти місцевого бюджету. Бюджет територіальної громади 
затверджується щорічно місцевою радою на відповідній 
сесії. Також місцева рада може вносити у разі потреби зміни 
до бюджету територіальної громади.

Це надходження до бюджету. В територіальній громаді 
справляються податки і збори, частина яких надходить  до 
бюджету. Також можуть бути і неподаткові надходження,  
як от:  кошти,  отримані за рахунок оплати надання 
адміністративних послуг або зароблені бюджетними 
установами; кошти, які передаються в місцевий бюджет з 
Державного бюджету або інших місцевих бюджетів (див. 
Трансферти).

Кошти, що витрачаються на здійснення програм та 
заходів, передбачених відповідним місцевим бюджетом. 
Видатки можуть бути поточні та капітальні. Поточні 
спрямовують на виплату зарплат, оплату комунальних 
послуг тощо, а капітальні – на будівництво, ремонт, 
придбання техніки й обладнання тощо.

Кошти, які передаються з бюджетів інших рівнів до 
бюджету територіальної громади. Трансферти можуть 
бути у вигляді дотацій чи субвенцій.

Це своєрідна доплата з державного бюджету задля 
збалансування бюджетів нижчих рівнів, або іншими 
словами, на вирівнювання доходної спроможності бюджету, 
який отримує такі кошти.
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Належні відповідно до законодавства надходження і 
витрати місцевого бюджету.

Це кошти, які передаються з бюджету іншого рівня 
(Державного, обласного, районного бюджету, бюджету 
іншої територіальної громади) до місцевого бюджету 
територіальної громади на певну мету. Ці кошти можна 
витрачати лише за визначеним призначенням. Приклади 
субвенцій: субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та 
розвиток об’єктів соціально-культурної сфери, освітня 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, 
субвенція з місцевого бюджету однієї територіальної 
громади іншій територіальній громаді на забезпечення 
надання соціальних послуг певній категорії громадян.

Кошти, які витрачаються на  надання послуг населенню 
(освітніх, медичних тощо). Наприклад, з нього фінансують 
виплату заробітної плати в комунальних закладах та 
установах, освіту (дитячі садки, школи, позашкільні заклади), 
культуру (будинки культури, клуби, бібліотеки, музеї), 
медицину (ФАПи, амбулаторії, лікарні), соціальний захист, 
фізичну культуру і спорт (дитячо-юнацькі спортивні школи, 
заходи та змагання різного характеру).



Валерій Ісаєнко – видатний ніжинський художник живописець, автор низки ікон та внутрішніх розписів 
Миколаївського собору, Василівської церкви, Введенського монастиря.

Бюджет – це ключовий інструмент управління територіальною громадою, а також її розвитку відповідно до 
визначених пріоритетів та цілей. Діяльність органу місцевого самоврядування з одним бюджетом на один бюджетний 
період (один рік) охоплює час від формування місцевого бюджету до звітування про результати його виконання. 
Зазвичай ця діяльність триває довше одного календарного року (тобто довше, ніж сам бюджетний період). Така 
діяльність протягом визначеного часу становить бюджетний цикл, який можна поділити на 5 стадій: складання 
прогнозу бюджету, складання проєкту бюджету, розгляд проєкту бюджету та його затвердження, реалізація 
прийнятого бюджету і, насамкінець, звітування про результати виконання бюджету за рік. Один бюджетний цикл 
займає більше ніж півтора календарних роки. Завершення одного бюджетного циклу фактично накладається на 
початок вже наступного бюджетного циклу.

Складання прогнозу бюджету. Прогноз бюджету розраховується на три роки – 
плановий (той, на який плануємо бюджет) і два наступні роки. Ці наступні роки називають 
прогнозними. Прогноз робиться для того, щоб розуміти, які податки та скільки їх буде 
збиратися в наступні три роки, а також на які цілі витрачатимуться гроші із зібраних податків. 
Прогноз оприлюднюється на сайті ради, до 1 вересня затверджується на виконкомі та 
передається на розгляд відповідній місцевій раді.

Складання бюджету. На цій стадії загальнодержавні органи подають розрахунки 
міжбюджетних трансфертів. Місцеві органи влади разом з розпорядниками бюджетних 
коштів, наприклад, відділом освіти, розробляють та подають бюджетні запити. На основі 
поданих розрахунків міжбюджетних трансфертів та бюджетних запитів відбувається 
розробка проєкту рішення про місцевий бюджет. Підготовлений попередній проєкт бюджету 
оприлюднюється на сайті ради.

Розгляд та затвердження бюджету. Попередній проєкт рішення про бюджет 
обговорюється та затверджується на засіданні постійної комісії місцевої ради, яка відповідає 
за питання бюджету. Далі проєкт рішення передається на розгляд виконавчого комітету. 
Після цього проєкт бюджету розглядається та затверджується на сесії місцевої ради. 
Рішення про затвердження бюджету приймається не пізніше ніж 25 грудня. Після прийняття, 
рішення і бюджет оприлюднюються на сайті ради.

Виконання бюджету. Саме на цьому етапі здійснюються всі витрати та збираються всі 
податки. Крім цього, під час виконання бюджету може виникати необхідність внесення змін 
до нього. Усі зміни проходять окрему процедуру – від розгляду бюджетною комісією ради і до 
затвердження на сесії ради. Також законодавством встановлено обов’язок щоквартального 
звітування про виконання бюджету, що передбачає затвердження квартальних звітів 
окремими рішеннями ради по завершенню кожного кварталу.

Звітування про виконання бюджету. По завершенню року, для якого виконувався 
бюджет, розпочинається підготовка звіту про виконання бюджету за рік. Звіт проходить усю 
процедуру розгляду та затвердження в усіх інстанціях, яка завершується розглядом та 
затвердженням рішення місцевою радою. Затверджений звіт оприлюднюється на сайті ради. 
Крім цього, бюджетне законодавство встановлює обов’язкову вимогу проведення публічного 
звітування про виконання бюджету. Публічне представлення звіту про виконання бюджету 
має відбутися не пізніше 20 березня наступного року. Місцева рада повинна широко 
анонсувати захід, на якому буде представлений звіт про виконання бюджету, та запрошувати 
громадськість відвідати його.

Кошти, які також спрямовуються на фінансування 
надання різного виду послуг в територіальній громаді, але з 
однією суттєвою відмінністю – джерела їх надходження чітко 
визначені і вони мають витрачатися на конкретні цілі і за 
визначеними напрямами використання. До спеціального 
фонду, наприклад, зараховуються надходження від програм 
міжнародної технічної допомоги, або власні надходження 
бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевого 
бюджету, інші власні надходжень територіальної громади.
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Це кошти, які витрачаються на капітальне будівництво, 
втілення масштабних проєктів, капітальний ремонт та 
реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і 
житлово-комунального господарства тощо. Тобто на 
будівництво, модернізацію та ремонт доріг, шкіл, садочків, 
амбулаторій, клубів.



Храм Іоанна Богослова – єдиний двоповерховий храм в Ніжині, що складається з теплої церкви, приміщення 
якої опалюється  піччю, та холодної, де службу проводили влітку. Піч зимової церкви є найстарішою діючою 
піччю Ніжина. З 1926 по 2018 рр. у храмі розміщувалася ніжинська філії Чернігівського обласного архіву.

Увага! 
Номер етапу за схемою відповідає 
номеру етапу бюджетного циклу на 
сторінці 4

У цей час відбувається складання прогнозу 
бюджету на наступні три роки.

Як долучитися:

• Подавати пропозиції до прогнозу бюджету в 
управління та відділи – листом, надісланим 
звичайною чи електронною поштою;

• Подавати пропозиції безпосередньо до 
фінвідділу (контакти дивіться в кінці цього 
документу). Місцева рада також сама може 
організувати процес збору пропозицій до 
прогнозу бюджету від громадян через ЦНАП чи 
під час заходів, у місцях масового збору людей;

• Брати участь в експертних групах, дорадчих 
органах, наприклад, з питань врахування 
прогнозом довгострокових інфраструктурних 
проєктів.

У цей час відбувається складання бюджету 
на наступний рік.

Як долучитися:

• Подавати пропозиції до бюджету депутатам;
• Подавати пропозиції безпосередньо до 

місцевої ради. Місцева рада також сама може 
організувати процес збору пропозицій до 
бюджету від громадян;

• Взяти участь в експертних групах, дорадчих 
органах, наприклад, з питань врахування 
бюджетом гендерних аспектів.

У цей час попередній проєкт проходить 
узгодження та обговорення, під час яких до 
бюджету можуть вноситись певні незначні 
зміни.

Як долучитися:

• Взяти участь у бюджетних слуханнях та 
висловлювати свої пропозиції до проєкту 
бюджету. Слухання може ініціювати рада або 
громадяни самостійно;

• Відвідувати засідання бюджетної комісії, 
виконавчого комітету та сесії ради;

• Допомагати фінансистам у створенні бюджету 
для громадян;

• Сприяти поширенню прийнятого рішення про 
бюджет, а також бюджету для громадян – 
розповсюджувати ці документи електронно, 
обговорювати їх з колегами чи знайомими.

У цей час  в ідбуваються  закуп івл і , 
фінансується робота бюджетних установ і 
організацій, збираються податки. За потреби 
вносяться зміни до бюджету.

Як долучитися:

• Подати проєкт на конкурс бюджету участі. 
Брати участь у кампаніях агітації за проєкти 
бюджету участі та голосувати за проєкти 
бюджету участі;

• Ініціювати громадський моніторинг виконання 
бюджету;

• Відвідувати засідання бюджетної комісії та 
сесій міської ради, на яких розглядаються 
бюджетні питання.

Вже по завершенню календарного року 
розпочинається етап звітування про виконання 
бюджету за рік.

Як долучитися:

• Взяти участь в обговоренні звіту про виконання 
бюджету під час його публічного представлення;

• Відвідати сесії, на яких звіт про виконання 
бюджету затверджується;

• Ініціювати громадський аудит виконаного 
бюджету: як по окремих напрямках (наприклад, 
щодо гендерної орієнтованості чи освіти), так і 
всього бюджету в цілому.
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Картинна галерея Ніжинського державного університету – один з найвідвідуваніших музеїв м. Ніжина, що 
являє собою унікальне зібрання полотен європейських митців XVI – ХІХ ст. Окремий зал галереї присвячений 
ніжинському художнику Сергію Шишку.

Будь-який бюджет не створюється у вакуумі. Основою для складання бюджету є стан соціально-економічного  
розвитку громади. Окрім того, бюджет є інструментом досягнення стратегічних цілей, які визначила для себе громада. 

Стратегічні цілі розвитку громади та соціально-економічний стан громади і є основою, на якій формується 
бюджет. 

Загальна кількість населення

67 709
осіб

Промислові 
підприємства 

Стан доріг 
у громаді

34
ключових: 11

Школи 

17
Дитячі садки 

15

Земля сільськогосподарського 
призначення

5 270,8
га

Розподіл населення 
за галузями: 

сільське господарство

467
осіб

Розподіл населення 
за галузями: 

промисловість

5 146
осіб

Працездатне населення

41 836
осіб

Працевлаштоване населення

37 571
особа

Машинобудівна

Деревообробна

Харчова

Хімічна

Будівельні 
матеріали

Протяжність доріг, що потребують капітального ремонту: 50%

Протяжність доріг, що потребують поточного ремонту: 30%

Лікарні, пологові будинки,
 центри надання 

 

первинної допомоги: 4
Амбулаторії громади: 9
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Стратегічні цілі розвитку 
Ніжинської громади згідно зі 

Стратегією Ніжинської ТГ 
до 2027



Вулиця Московська-Мостова-Гоголівська – центральна найстаріша вулиця Ніжина, сформована у І пол. XVII 
ст. Протяжність цієї вулиці (бл. 600 м) – це довжина міста в XVII – XVIII ст. Вздовж Гоголівської розміщено 
більшість культурних, архітектурних та історичних пам'яток, що є важливими туристичними об'єктами Ніжина у 
ХХІ ст.: музей Рідкісної книги, храм Іоанна Богослова, Миколаївський собор, Благовіщенський монастир та інші.

Бюджет громади формується за рахунок двох основних джерел - це власні кошти (надходження від фізичних та 
юридичних осіб) та кошти, отримані з державного і місцевих бюджетів у вигляді субвенцій та дотацій. 

Власні кошти Ніжинської територіальної громади на 2021 рік  визначені  з урахуванням  приєднаних до громади  
міста Ніжина  сіл  Кунашівка, Паливода, Наумівське та Переяслівка (Кунашівсько-Переяслівський старостинський 
округ) і становлять  399 326,5 тис. грн, або 74,5% від загальної суми всіх доходів.

Одним з найвагоміших джерел наповнення бюджету Ніжинської міської територіальної громади є податок на 
доходи фізичних осіб, який становить 62,7% власних надходжень. Основними бюджетоутворюючими 
підприємствами, установами є САЗ ОРСЦЗ ДСНС України, управління освіти Ніжинської міської ради, АТ 
"УКРЗАЛІЗНИЦЯ" та ДП НВК "ПРОГРЕС". Важливими джерелами власних надходжень також є місцеві податки та 
збори (26,3% власних надходжень), акцизний податок (6,3% власних надходжень).

Державні кошти Ніжинської територіальної громади на 2021 рік спрямовуються на забезпечення надання освітніх 
послуг та інших функцій держави і становлять 136 688,5 тис. грн, або 25,5%, це освітня субвенція в сумі 121 869,9 тис. 
грн та базова дотація в сумі 14 818,6 тис. грн.

* Планові бюджетні показники наведені станом на 24.12.2020 року

136 688,5 
тис. грн

399 326,54
тис. грн

536 015
тис. грн

Доходи громади
у 2021 році

14 818,6 
тис. грн

121 869,9
тис. грн

136 688,5
тис. грн

Трансферти Базова дотація Освітня субвенція

Податок на доходи 
фізичних осіб

250 438,6
тис. грн

Податок 
на майно 

57 739,2
тис. грн

Туристичний 
збір

74,2
тис. грн

Податок на прибуток
 підприємств

806,1
тис. грн

Єдиний 
податок

46 999,4
тис. грн

Екологічний 
податок

560,0
тис. грн

Акцизний 
податок

25 050,5
тис. грн

Збір за місця 
для паркування 

131,2
тис. грн

Всього податкових 
надходжень

381 799,2
тис. грн
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Соборний майдан – центр Ніжина XVII – ХІХ ст. (квадрат від Миколаївського собору до середини скверу 
М.Гоголя та від Грецького кварталу до вул. Я.Батюка), де проходили найважливіші події в житті міста: Всеїдна, 
Троїцька і Покровська ярмарки, козацькі ради та людські страти. Остання відома страта відбулася у 1661 році.

Всього 
неподаткових 
надходжень

15 527,3 
тис. грн

Доходи від 
власності та 

підприємницької 
діяльності

59,2 
тис. грн

Інші

1 474,0 
тис. грн

Адміністративні
 збори та платежі, 

доходи від 
некомерційної 
господарської 

діяльності

3 848,7 
тис. грн

Власні 
надходження 
бюджетних 

установ

10 145,4 
тис. грн

Доходи від 
операцій з 
капіталом

2 000 
тис. грн

Надходження 
від продажу 
основного 
капіталу

900 
тис. грн

Надходження 
від продажу землі 
і нематеріальних 

активів

1 100,0 
тис. грн

Структура видатків загального фонду за галузевим принципом  ( питома вага у відсотках):

• Перше місце посідають витрати на освіту –  49,7% в структурі видатків. Це  утримання: 16 закладів загальної 
середньої освіти та 1 міського ліцею; 15 закладів дошкільної освіти; шести закладів позашкільної освіти (Станція 
юних техніків, Будинок дітей та юнацтва, Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Позаміський заклад 
оздоровлення та відпочинку ім. Я. Батюка с. Вертіївка та 2 мистецькі школи: музична, хореографічна); 4 інших 
закладів (Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників, інклюзивно-ресурсний центр, 
централізована бухгалтерія з госпгрупою, центр інформаційних технологій). 

• Керівництво та управління – 11,9 %, це утримання апарату виконавчого комітету та апарату 8-ми структурних 
підрозділів виконавчого апарату: управління освіти; управління соціального захисту населення; управління 
культури і туризму; відділу з питань фізичної культури та спорту;  управління житлово-комунального господарства 
та будівництва; управління майна та земельних відносин та фінансового управління – головних розпорядників 
коштів бюджету через які, згідно з Бюджетним кодексом України, проводиться  фінансування всіх галузей.

• Житлово-комунальне господарство – 5,4%, це видатки на благоустрій територіальної громади  та на 
забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства , в тому числі :

- на благоустрій міста: утримання в належному санітарно-екологічному стані вулиць міста, покращення 
привабливості  місць загального громадського  користування, викошування трави, видалення та підрізання 
дерев, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, тощо – 27 553,5 тис. грн
- на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, а саме придбання люків, 
залізобетонних конструкцій, запірної арматури та пожежних гідрантів - 300,0 тис. грн

• Забезпечення службовим житлом лікарів центральної міської лікарні та пологового будинку – 0,23% (900,0 тис. грн).
• Соціальний захист -  4,1 %, це видатки на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, 

компенсаційні виплати окремим категоріям громадян на пільговий проїзд автотранспортом та на залізничному 
транспорті, утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Центру 
комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Віра», центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 
молодіжного центру, надання соціальних гарантій особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, фінансова підтримка організаціям ветеранів, здійснення заходів 
державної політики з питань дітей, молоді, надання матеріальної допомоги громадянам. 

• Охорона здоров'я – 5,4%, це витрати за місцевими програмами фінансової підтримки комунальних 
некомерційних підприємств: Центру первинної медико-санітарної допомоги та 9 амбулаторій; ЦМЛ ім. М. 
Галицького, пологового будинку, стоматологічної поліклініки, фінансування медичних програм, лікування хворих 
на цукровий та нецукровий діабети.

• Економічна діяльність – 14,7%, це видатки:

- на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт освітніх, медичних установ, установ та закладів 
фізичної культури та спорту, установ та закладів соціальної сфери, об'єктів комунальної власності громади 
36 704,0 тис. грн
на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури громади за рахунок коштів 
місцевого бюджету 30 607,6 тис. грн
- на реалізацію програми інформатизації (придбання комп'ютерного обладнання, технічне обслуговування 
інформаційної інфраструктури) 3 874,5 тис. грн
- на внески до статутного капіталу 3 565,0 тис. грн
- на заходи з енергозбереження 1 490,0 тис. грн 
- на заходи з землеустрою 1 120,0 тис. грн
- на розроблення схем планування та забудови територій 500,0 тис. грн 
- на сприяння розвитку середнього та малого бізнесу 210,0 тис. грн
- на проєктування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури 150,0 тис. грн

7



Кількість мостів в центрі Ніжина відповідає кількості водних млинів, що розміщувалися на р. Остер в межах 
міста у XVII – XVIII ст. Млини призвели до обміління річки, через що Остер вперше рятували і звужували його 
береги ще у 1809-1812 рр.

- на членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 73,9 тис. грн
- на підготовку земельних ділянок сільськогосподарського призначення 30,0 тис. грн

• Фізична культура і спорт – 3 ,1% , це видатки на утримання  та навчально-тренувальну роботу трьох ДЮСШ 
(комплексної,  футболу, шахів), фінансову підтримку ДЮСШ «Спартак», центру фізичного здоров'я населення 
«Спорт для всіх», проведення зборів і змагань  з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

• Культура і мистецтво – 2,4%, це видатки на утримання чотирьох закладів: централізованої бібліотечної системи, 
Ніжинського краєзнавчого музею, будинку культури, централізованої  бухгалтерії та  фінансування  міських 
заходів та свят за програмою розвитку культури, мистецтва і охорони культурної спадщини.  

• Інші видатки – 3,3 %, це нерозподілені видатки в резервному фонді, кошти на заходи із запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, заходи з організації рятування на водах тощо.

* У сумі витрат також відображається місцеве запозичення у вигляді залучення кредиту Північної екологічної 
корпорації (НЕФКО) з метою впровадження заходів з енергоефективності на комплексну термомодернізацію 
Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 в сумі 1 240,0 тис. грн та повернення суми кредиту – 3 645,7 тис. грн. Отже, 
фінансування за борговими зобов’язаннями 2 405,7 тис. грн. Загальна сума зовнішнього запозичення 12 400,0 тис. 
грн терміном на 5 років (2019-2023 роки). Граничний обсяг боргу бюджету Ніжинської міської ТГ станом на 31.12.2021 
року планується в сумі 6 380,0 тис. грн.

265 082,3 
тис. грн

12 852,7 
тис. грн

21 892,3 
тис. грн

63 378,2 
тис. грн

18 035,4 
тис. грн

533 609,3 
тис. грн

28 830,0 
тис. грн

78 325,0 
тис. грн

28 753,5 
тис. грн

16 459,9 
тис. грн

265 082,3 
тис. грн

213 942,7 
тис. грн

22 227,7 
тис. грн

28 911,9 
тис. грн

28 830,0 
тис. грн

2 095,9 
тис. грн

8 652,0 
тис. грн

18 082,1 
тис. грн

63 378,2 
тис. грн

55 685,0 
тис. грн

1 385,7 
тис. грн

6 307,5 
тис. грн

21 892,3 
тис. грн

14 268,4 
тис. грн

501,5 
тис. грн

7 122,4 
тис. грн

Ніжинська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 1

Ніжинська 
загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 
№ 4

Ніжинська 
гімназія № 2

Ніжинська 
гімназія № 3

Кількість
учнів

Всього 
видатків 
на заклад

444 ос.

10 310,0 
тис. грн

23,2 
тис. грн

28,2 
тис. грн

22,9 
тис. грн

24,0
тис. грн

322 ос.

9 086,9 
тис. грн

796 ос.

18 210,0 
тис. грн

125 ос.

2 997,8 
тис. грн

Видатки на 
одного учня

Кількість
учнів

Всього 
видатків 
на заклад

Видатки на 
одного учня

Кількість
учнів

Всього 
видатків 
на заклад

Видатки на 
одного учня

Кількість
учнів

Всього 
видатків 
на заклад

Видатки на 
одного учня
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Найстарішому дубу в Ніжині близько 270 років. Він росте на подвір'ї храму Іоанна Богослова. Німий свідок 
століть. Багато знає та нічого не розповість.

Ніжинська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 10

Ніжинська 
загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 
№ 11

Ніжинська 
загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 
№ 12

Ніжинська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 13

Ніжинська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 7

Ніжинська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 9

Ніжинська 
гімназія № 5

Ніжинська 
гімназія № 6

Ніжинська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 17

Ніжинська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 15

Ніжинська 
гімназія № 14

Ніжинський 
навчально-виховний 

комплекс № 16 
«Престиж»

Загальна кількість учнів: 7184 ос. 

Всього видатків на заклади: 167 048,4 тис. грн 

Видатки на одного учня: 23,3 тис. грн

Ніжинський ліцей 
при Ніжинському

державному університеті 
імені Миколи Гоголя

267 ос.

5 633,6 
тис. грн

21,1 
тис. грн

Кількість
учнів

Всього 
видатків 
на заклад

Видатки на 
одного учня

120 ос.

3 492,4 
тис. грн

528 ос.

13 323,6 
тис. грн

368 ос.1 046 ос.

8 534,5 
тис. грн

23 457,7 
тис. грн

29,1 
тис. грн

25,2 
тис. грн

23,2 
тис. грн

22,4 
тис. грн

Кількість
учнів

Кількість
учнів

Всього 
видатків 
на заклад

Всього 
видатків 
на заклад

Видатки на 
одного учня

Видатки на 
одного учня

Кількість
учнів

Всього 
видатків 
на заклад

Видатки на 
одного учня

Кількість
учнів

Всього 
видатків 
на заклад

Видатки на 
одного учня

997 ос.

21 741,9 
тис. грн

172 ос.

4 007,5 
тис. грн

117 ос.

2 718,3 
тис. грн

304 ос.

6 903,7 
тис. грн

21,8 
тис. грн

23,3 
тис. грн

23,2 
тис. грн

22,7 
тис. грн

Кількість
учнів

Всього 
видатків 
на заклад

Видатки на 
одного учня

Кількість
учнів

Всього 
видатків 
на заклад

Видатки на 
одного учня

Кількість
учнів

Всього 
видатків 
на заклад

Видатки на 
одного учня

Кількість
учнів

Всього 
видатків 
на заклад

Видатки на 
одного учня

218 ос.

5 131,7 
тис. грн

185 ос.

4 351,4 
тис. грн

603 ос.

13 827,1 
тис. грн

572 ос.

13 320,3 
тис. грн

23,5 
тис. грн

23,5 
тис. грн

22,9 
тис. грн

23,3 
тис. грн

Кількість
учнів

Всього 
видатків 
на заклад

Видатки на 
одного учня

Кількість
учнів

Всього 
видатків 
на заклад

Видатки на 
одного учня

Кількість
учнів

Всього 
видатків 
на заклад

Видатки на 
одного учня

Кількість
учнів

Всього 
видатків 
на заклад

Видатки на 
одного учня

При формуванні переліку об'єктів, які будуть фінансуватись в 2021 році за кошти бюджету розвитку 
Ніжинської міської ТГ, було враховано головні стратегічні цілі розвитку громади міста: розвиток туристичного 
потенціалу та покращення комфорту проживання, безпеки та довкілля громади, розвиток соціального 
капіталу громади. 
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Будинок з Привидами – наймоторошніший будинок Грецького кварталу, де мешкають потойбічні сили. Місцеві 
говорять, що головним привидом є Анастасія – реальна дівчина, яку в давнину живцем замурували в стіні цього 
будинку. З тих пір вона замкнута в стінах цього будинку.

Розвиток фестивального руху та підтримка 
розвитку культури і мистецтва: науково-проєктна 
документація на реставрацію меморіального будинку-
музею Юрія Лисянського (в т.ч. проєкт пристосування з 
урахуванням концептуальних рішень) – 150,0 тис. грн.

Ревіталізація історичного центру міста, а саме: 
реконструкція вул. Шевченка з площі ім. І.Франка –     
11 242,6 тис. грн, будівництво фонтану на площі 
І.Франка – 4 255,1 тис. грн, капітальний ремонт скверу 
ім. М. Гоголя – 3 000,0 тис. грн, реконструкція скверу Б. 
Хмельницького – 5 516,9 тис. грн

Реконструкція медичних закладів і створення 
комфортних умов для пацієнтів і персоналу            
– 15 282,9 тис. грн, в тому числі:

- забезпечення медичних закладів сучасним 
медичним обладнанням – 10 860,0 тис. грн, 

- реконструкція частини будівлі головного корпусу 
КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. 
М.Галицького» в м. Ніжині по вул.Московська, 21 під 
відділення екстреної медичної допомоги відповідно до 
проєкту EMERGENCY  за підтримки президента 
України – 4 422,9 тис. грн

Покращення якості доріг та вулиць: реконструкція 
вул. Гоголя – 11 000,0 тис. грн, капітальний ремонт доріг 
– 4 857,6 тис. грн

Модернізація, а також розширення спортивної 
інфраструктури: будівництво мультифункціонального 
спортивного майданчика для гри у футбол, баскетбол, 
теніс, волейбол по вул. Кушакевичів, 7 – 1 500,0 тис. грн; 
будівництво міністадіону на території ДЮСФШ, вул. 
Шевченка, 103-а – 1 000,0 тис. грн; будівництво скейт-
парку – 1 500,0 тис. грн

Запровадження  відеоспостереження для всієї 
громади та безпеки, а саме: будівництво системи 
відеоспостереження прилеглої території залізничного 
вокзалу - 900,8 тис. грн; будівництво системи передачі 
даних та відеоспостереження – 1434,6 тис. грн

Забезпечення доступу до якісної дошкільної, 
позашкільної та шкільної освіти: реконструкція 
дитячого садка по вул. Шевченка, 97 Е – 1852,5 тис. грн.

• Придбання обладнання — 2 772,2 тис. грн
• Програми інформатизації бюджетних установ міста  — 1 845,5 тис. грн
• Міська цільова програма оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення на 2020-

2022 рр.  — 7 070,0 тис. грн
• Міська цільова програма  «Фінансова підтримка та розвиток  КНП «Ніжинський міський пологовий будинок 

на 2021 р.»  — 3 460 тис. грн
• Міська цільова програма фінансової підтримки КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» 

Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2021р. — 330 тис. грн
• Міська Програма забезпечення службовим житлом лікарів КНП «Ніжинська ЦМЛ ім.М.Галицького», 

Ніжинський міський пологовий будинок —  900 тис. грн
• Капітальний ремонт віконних блоків із заміною їх на металопластикові, дверних блоків із заміною на 

металеві з утеплювачем, в тому числі проєктно-вишукувальні роботи в приміщенні Центру соціальної 
служби, сім'ї, дітей та молоді  — 74,5 тис. грн

• Міська цільова програма «Розробка схем та проєктних рішень масового застосування та детального 
планування  на 2021 рік»  — 500 тис. грн

• Капітальний ремонт віконних блоків із заміною їх на металопластикові у приміщенні Територіального 
центру по вул. Шевченка, 99Є у м. Ніжині Чернігівської області, в тому числі проєктно-вишукувальні                
роботи  — 129 тис. грн

• Капітальний ремонт частини даху будівлі Територіального центру по вул. Шевченка, 99Є у м.Ніжині 
Чернігівської області, в тому числі проєктно-вишукувальні роботи  — 130 тис. грн

• Капітальний ремонт віконних блоків із заміною їх на металопластикові у приміщенні центру комплексної 
реабілітації дітей з інвалідністю «Віра» Ніжинської міської ради, в тому числі проєктно-вишукувальні 
роботи — 150 тис. грн

• Науково-проєктна документація на реставрацію меморіального будинку-музею Юрія Лисянського (в тому 
числі проєкт пристосування з урахуванням концептуальних рішень)  — 150 тис. грн

• Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика для гри у футбол, баскетбол, теніс, 
волейбол по вул. Кушакевичів,7 м. Ніжин Чернігівської області, в тому числі проєктно-кошторисна 
документація — 1 500 тис. грн

• Реконструкція мереж електропостачання струмоприймачів 1-ї категорії з надійності електропостачання 
в приміщеннях акушерського, гінекологічного відділень, а також відділення реанімації КЛПЗ 
«Ніжинський міський пологовий будинок» НМР по вул. Московська, 21а, м. Ніжин, Чернігівської області, 
на основі агрегатів безперебійного живлення серії АБЖ «Резерв», в тому числі проєктно-кошторисна 
документація  — 170 тис. грн

• Будівництво огорожі футбольного поля розміром 50х70, в тому числі проєктно-кошторисна 
документація — 1 000 тис. грн

• Будівництво скейт-парку, в  тому числі проєктно-кошторисна документація — 1 500 тис. грн
• Реконструкції трибун, а також огорожі на стадіоні «Спартак», в тому числі проєктно-кошторисна 

документація  — 400 тис. грн
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Іван Золотаренко – ніжинський полковник, наказний гетьман Сіверський (1654-1655 рр.), герой низки 
польських, українських та білоруських легенд, де він постає козаком-характерником та  сином диявола.

На фінансування 19 проєктів «Громадського бюджету» в бюджеті Ніжинської міської територіальної 
громади у 2021 році передбачено  3 810,0 тис. грн:

• «Молодь Records» — 100 тис. грн
• «Спортивне містечко (ігровий комплекс, спортивний комплекс, вуличні тренажери) для учнів гімназії та 

мешканців мікрорайону (територія гімназії №2)» — 305,8 тис. грн
• «Облаштування частини території ЗОШ № 15 під багатофункціональний трек для навчальної їзди, тренувань 

та перегонів» —  400 тис. грн
• «Розумні та веселі перерви у ЗОШ №15» —  391,4 тис. грн
• «Клумба нашої мрії» —  100 тис. грн
• «Світ медіа стає ближчим» —  99,4 тис. грн
• «Історична книга «Ніжинські земські лікарі та їх нащадки, до 155-річчя заснування Ніжинської земської 

лікарні» —  50,0 тис. грн
• «Створення простору для занять із стрітболу "Стрітбол-Ніжин"» —  100 тис. грн
• «Встановлення спортивного комплексу воркаут для мешканців мікрорайону по вул Незалежності » — 100 тис. грн
• «Облаштування гімнастичного дитячого комплексу "Будівельник"» —  100 тис. грн
• «Сектор Спорту» — 397,1 тис. грн
• «WORKOUT - смуга перешкод » — 399,5 тис. грн
• «Створення спортивного майданчику в районі Шевченка МПС» — 95,0 тис. грн
• «Облаштування доріжок в Графському парку» — 99,0 тис. грн
• «Облаштування громадського простору для активного відпочинку та гармонійного розвитку дітей  

дошкільного та шкільного віку «Smile»,  м. Ніжин, вул. 3-й мікрорайон, буд. 13, 14, 15 — 100 тис. грн
• «Облаштування громадського простору для активного відпочинку та гармонійного розвитку дітей  

дошкільного та шкільного віку «Smile». м. Ніжин, вул. 3-й мікрорайон, буд. 2, вул. Шевченка, 89 — 100 тис. грн
• «Облаштування простору для дітей та молоді сіл Паливода та Наумівське Кунашівського старостинського 

округу» —  73,9 тис. грн
• «Облаштування громадського простору біля пам'ятного знаку "Героїв Чорнобиля" з елементами благоустрою 

ти дитячим майданчиком» —  400 тис. грн
• Друга черга створення громадського простору шляхом облаштування  зони відпочинку для мешканців міста 

на території мікрорайону Космонавтів — 400 тис. грн

• Будівництво системи відеоспостереження прилеглої території залізничного вокзалу в м. Ніжин, в тому 
числі проєктно-кошторисна документація  — 900,8 тис. грн

• Будівництво системи передачі даних та відеоспостереження м. Ніжин, Чернігівської області, в тому числі 
проєктно-кошторисна документація  — 1 434,6  тис. грн

• Будівництво фонтану на площі І. Франка, в тому числі проєктно-кошторисна документація  — 4 255,1 тис. грн
• Капітальний ремонт внутрішніх мереж харчоблоку (водопровідної, каналізаційної, електричної, 

вентиляційної) по вул. Московська, 21,  в тому числі проєктно-кошторисна документація  — 525,1  тис. грн
• Капітальний ремонт огорожі скверу ім. М. Гоголя, проєктно-кошторисна документація  — 3 000  тис. грн
• Реконструкція вул.Шевченка з площею ім.Франка в м.Ніжин, в тому числі проєктно-кошторисна 

документація (1 черга: 1 пусковий комплекс — 11 242 591, 2 пусковий комплекс — 8789 590; 2 черга —        
9524 387; 3 черга  — 5267 654)  — 11 242,6  тис. грн

• Реконструкція скверу Б.Хмельницького, проєктно-кошторисна документація  — 5 516,9  тис. грн
• Реконструкція дитячого садка по вул. Шевченка, 97 Е, в тому числі проєктно-кошторисна документація  — 

1 852,5  тис. грн
• Реконструкція частини будівлі головного корпусу КНП «Ніжинська центральна міська лікарня 

ім.М.Галицького» по вул.Московська, 21 під відділення екстреної медичної допомоги відповідно до 
проекту «EMERGENCY»  за підтримки Президента України, в тому числі проєктно-кошторисна 
документація — 4 422,9  тис. грн

• Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації об'єкту Ніжинська 
загальноосвітня школа I-III ст. №10 Ніжинської міської ради по вул. Московська,54 залучені кошти від 
міжнародної фінансової установи Північної Екологічної Фінансової Корпорації (Нордік Інвайронмент 
Файненс Корпорейшн-НЕФКО))  — 1 240  тис. грн

• Капітальний ремонт доріг  — 15 857,6  тис. грн
• Міська цільова програма «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств м.Ніжина на 2021 

рік»  — 3 565  тис. грн
• Будівництво дегідраційного блоку на очисних спорудах, що діють, у с. Ніжинське Ніжинського району 

Чернігівської області, в тому числі ПКД (співфінансування до проєкту обласної Програми охорони 
навколишнього природного середовища Чернігівської області на 20121-2027 роки)  — 150  тис. грн

• Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2021рік  — 50 тис. грн
• Програма  розвитку культури, мистецтва і  охорони культурної спадщини на 2021рік  — 17 тис. грн

11

Всього: 76 111,3 
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У період серпня – жовтня 2021 року ви можете подавати свої пропозиції:
 
1. Безпосередньо до виконавчого комітету Ніжинської міської ради,  

сектор інвестиційної діяльності  за адресою:  м. Ніжин, пл. І.Франка,1 каб. 49 (4 
поверх)

2. На електронну пошту ТГ: nizhyn_invest@ukr.net

3. Запрошуємо вас долучитися до участі в робочих групах по 
формуванню проєкту бюджету на наступний рік. За інформацією, як 
долучитись до робочої групи, звертайтесь до старост, депутатів або 
безпосередньо у міську раду. 

Подати електронну пропозицію до бюджету громади на наступний рік 
можна тут:

Наклад
1000 примірників
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