
З досвіду організації співробітництва територіальних громад 

Семенівської міської, Карповицької та Жовтневої сільських 

рад Семенівського району Чернігівської області 

Олександр Бичков – міський голова міста 

Семенівка Чернігівської області.  



Місто Семенівка і Семенівський район розташовано на півночі Чернігівської області, 

на кордоні України з Росією. 



Площа Семенівського району 1500 км2., населення 18000 жителів. До складу району 

входить Семенівська міська та 17 сільських рад. 



Семенівка – районний центр Семенівського району Чернігівської 

області 

В місті Семенівка : 

• 8500 жителів 

• 4 школи 

• 3 дитячих садка 

• 4 промислових підприємства 

• Більш ніж 100 торгових підприємств 
 

 



Семенівська міська рада прийняла участь у конкурсі на відбір учасників з Чернігівській області у пілотному проекті по 

добровільній співпраці територіальних громад, який буде реалізуватися за підтримки Проекту ЄС ПроОН МРГ-3, 

Мінрегіонбуду України та Державного Фонду Регіонального розвитку у грудні 2014 року, була визнана переможцем і 

стала учасником даного проекту. Проект має назву “Реконструкція дитячого садка №6  Сонечко в місті Семенівка 

Чернігівської області.” Вартість робіт по проекту  8500000 гривень. Проектною документацією передбачається заміна 

200 вікон на склопакети, зовнішнє утеплення стін будівлі дитсадка площею 3000 м2, заміна внутрішньо-будинкової 

системи опалення, облаштування спортзалу. 

 

 



В ГРУДНІ 2014 РОКУ , ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА УКЛАЛА УГОДУ ПРО 

СПІВРОБІТНИЦТВО З КАРПОВИЦЬКОЮ ТА ЖОВТНЕВОЮ СІЛЬСЬКИМИ РАДАМИ СЕМЕНІВСЬКОГО 

РАЙОНУ, В ЯКИХ НЕ МАЄ ВЛАСНИХ ДИТСАДКІВ, АЛЕ Є ДІТИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ І Є , АБО БУДЕ 

ОРГАНІЗОВАНО ПІДВІЗ ДО РАЙЦЕНТРУ ШКІЛЬНИМ АВТОБУСОМ. 

 

В січні – вересні Семенівською міською радою розроблено проектно-кошторисну документацію по 

проекту , укладено угоди з сільськими радами-партнерами, створено громадську організацію 

“Дітсадок-Сонечко” з філіями в селах Карповичи та Жовтневе, закладено 700000 гривень в 

міському бюджеті на співфінансування  реалізації проекту, надана організаційна допомога 

громадській організації в зборі коштів від жителів Семенівки, Карпович, Жовтневого (зібрали 

60000 гривень), спільно з регіональним представництвом ЄС/ПроОН проведені тренінги для 

учасників ГО по згуртуванню громади. 



ДФРР виділив на підтримку проекту в 2015 році 2990000 гривень, розпорядник цих коштів Департамент 

капітального будівництва Чернігівської ОДА, яким 8 жовтня планується провести розкриття 

тендерних пропозицій, а 27 жовтня укладення Угоди з підрядником. 

  

ЄС/ПроОН виділяє 880000 гривень. Тендер буде завершено до кінця жовтня. 

Тендер на встановлення вікон в дитсадку буде проводити громадська організація “Дітсадок-Сонечко”. 

Вартість цієї частини проекту 1300000 гривень. З яких 880000 – кошти ПроОН, 270000 гривень – 

кошти Семенівської міської ради, 60000 гривень – кошти зібрані громадами Семенівки, Жовтневого, 

Карпович. 

 



Сподіваюсь, що спільними зусиллями багатьох людей і організацій, наш 

проект буде реалізований у 2015-2016 роках. 

Дякую за співпрацю і допомогу представникам ЄС/ПроОН, працівникам 

Мінрегіону , Чернігівської ОДА та обласної ради, народним депутатам 

А.С.Євлахову. та В.В.Амельченко, моїм колегам та землякам. 

 

 

 

 Дякую за увагу! 


