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Пріоритетні проекти



Створення авіаційно-логістичного комплексу
на базі аеродрому «Ніжин»

1. Створення і розвиток вантажно-логістичної бази

2. Створення центру технічного обслуговування та ремонту 
повітряних суден з ангарами, виробничі підприємства

3. Розвиток інфраструктури для розміщення об’єктів сфери послуг     
( готельно-ресторанний бізнес, торгівельні бази, центри)



Реконструкція парку ім. Т. Шевченка

1. Площа парку 68000 кв.м

2. Функціональне зонування території: екологічна зона, зона для 
відпочинку та розваг дітей середнього та старшого шкільного віку, 
мистецько-концертна територія, спортивний простір

3. Орієнтовна вартість реконструкції 120 млн. грн.



Будівництво фізкультурно-оздоровчий
комплекс з басейнами «Н2О Classic»

1. Комплекс басейнів  розміром 30х39м 

2. Єдиний басейн в північній Україні, який збудований згідно всіх 
норм та стандартів всесвітньої федерації плавання FINA

3. Орієнтовна вартість будівництва 160 млн. грн.



Стратегічна ціль 1. Створення сприятливих
умов для розвитку бізнесу, промисловості

та залучення інвестицій



Створення торгівельно-ярмаркового
простору по вулиці Яворського м. Ніжин

Бюджет проекту – 472 тис.грн., 326 тис. грн-
Програма DOBRE, 146 тис.грн – Ніжинська міська рада

Закуплено 10 торгівельних кіосків, 6 чавунних урн для сміття

Цільова аудиторія – 20 500 людей



Відкриття хабу підтримки бізнесу та інновацій

1. Відремонтовано приміщення для створення хабу

2. Підприємці отримують щоденну допомогу у 
веденні власної справи,  а також проходять 
навчання та тренінги. 

3. Цільова аудиторія – 4000 людей



Створення логістичний центр

1. На території близько 8 га. створено логістичний центр

2. Укладено угоду про ДПП з аграрними 
підприємствами громади для спільної реалізації 
проекту

3. Бюджет проекту близько 15 млн.грн. 



Стратегічна ціль 2. 
Розвиток туристичного потенціалу громади



Туристичний кластер «Місцями козацької сили»

1. Укладено Угоду про міжмуніципальну співпрацю аграрними підприємствами

2. Залучено 580 тисяч на реалізацію проекту

3. Відкрито 2 візит-центри, прорекламовано маршрут у соціальних мережах, стилізовано одяг 
екскурсоводів, закуплена техніка для екскурсоводів



«Ніжин підземний»

1. Реконструйовані приміщення підземель під музейний комплекс

2. Створені сучасні експозиції та центр надання туристичних послуг

3. Бюджет проекту – більше 10 млн.грн.



Проект «Ніжин: втрачена історія»

1. Сформовано новий туристичний маршрут

2. Залучено грантові кошти для реалізації проекту у розмірі 560 тисяч гривень

3. Маршрут облаштовано 3-D боксами з візуалізацією втрачених пам’яток






Стратегічна ціль 3. 
Покращення комфорту проживання, 

безпеки та довкілля громади



Благоустрій території Графського парку та 
Театрального скверу

Розроблено проект реконструкції Графського парку та 
Театрального скверу

Проведено зонування з  виділенням місць для відпочинку, 
місцями для приватного бізнесу та концертних програм

Проведено комплексну реконструкцію парку та скверу з 
врахуванням охоронних обмежень

Виділено 2 млн.грн. на реконструкцію



Будівництво лінії для 
сортування сміття

Закуплено 1 сміттєвоз, 1 сортувальну лінію, 1 
електронавантажувач, збудовано ангар та під’їзні шляхи

Покращено екологічну ситуацію у громаді

Комунальне підприємство отримую прибутки від продажу 
ТПВ

Бюджет проекту – 30 млн.грн.



Реконструкція та ремонт 
комунальних доріг

Реконструйовано вул. Сакко і Ванцеті, вул. Успенська,               
вул. Богушевича, вул.Незалежності, вул. Бобрицька

Відремонтовано дороги на 37 млн.грн.

Залучено кредитні та грантові кошти



Стратегічна ціль 4. 
Розвиток соціального капіталу громади



• Запущено систему для електронного документообігу

• Виділено 5 млн. грн на оновлення комп'ютерного забезпечення

• Сформовано структурний підрозділ, який відповідальний                     
за ІТ-трансформацію

Впровадження системи документообігу



Відкритий молодіжний центр

Бюджет проекту – 322 тис.грн.

Закуплено сцена для виступів молодіжних  колективів у 
міський сквер, облаштовано  простір для показу фільмів

Цільова аудиторія - 19500



Реконструкція боксерської зали «Зірка»

Проведено комплексну реконструкцію боксерської зали

Виділено 7 млн. грн на реконструкцію 

Створено новий спортивний простір



Проекти з розвитку сільських 
населених пунктів

Будівництво (реконструкція) вуличного освітлення (покращення благоустрою та підвищення безпеки 
на вулицях сіл Переяслівка, Паливода, Наумівське)

Створення геріатричного пансіонату для постійного проживання громадян похилого віку

Інвентарізація земель, з метою виявлення використання земельних ділянок без договорів оренди, 
як резерв наповнення бюджету громади

Популяризація здорового способу життя: встановлення спортивного майданчика в с. Переяслівка

Облаштування дитячого майданчика с.Кунашівка, вул. Франка, 271

Доступність місць відпочинку, перехід на надання нових послуг. Оснащення та ремонт місць 
відпочинку з урахуванням нових завдань

Розчистка ставків в с. Кунашівка, с. Переяслівка та облаштування зони відпочинку біля водойм
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