
Рішення Ради
обласного конкурсу проектів розвитку

територіальних громад Полтавської області

від 21 жовтня 2011 року

1. Визнати  переможцями  обласного  конкурсу  проектів  розвитку 
територіальних  громад  Полтавської  області   2011  року  наступні 
проекти:

 За першою категорією:

- «Паніванівський  сільський  Будинок  культури  –  центр  масової 
культурно-освітньої роботи на селі» Веселоподільської сільської 
ради Семенівського району з обсягом фінансування з обласного 
бюджету 25 тис. грн.;

- «Модернізація  інженерної  інфраструктури:  реконструкція лінії 
електропередач     вуличного освітлення     по   селі   Висока 
Вакулівка  Козельщинського  району»  Високовакулівської 
сільської ради Козельщинського району з обсягом фінансування з 
обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Організація  забезпечення  населення   питною водою в  умовах 
погіршення якості води та нестачі її у громадських колодязях села 
Грабарівка   Пирятинського  району  Полтавської  області» 
Грабарівської  сільської  ради  Пирятинського  району  з  обсягом 
фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Культурно-побутове та спортивно-оздоровче обслуговування 
жителів  села»  Каплинцівської  сільської  ради  Пирятинського 
району з обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Упровадження  здоров’язберігаючих  технологій  в  умовах 
організованого  дитинства»  Ланнівської  сільської  ради 
Карлівського  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного 
бюджету 24208,2 грн.;

- «Розвиток  творчої  активності  сільської  громади  шляхом 
відродження українських народних  ремесел» Олександрівської 
сільської ради Пирятинського району з обсягом фінансування з 
обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Трансформування Омельницького сільського будинку культури в 
громадський  культурно-спортивний  комплекс  «Дивограй» 
Омельницької сільської ради Кременчуцького району з обсягом 
фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;



- «Моє село - серцю рідна пристань» Рибалківської сільської ради 
Козельщинського  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного 
бюджету 25 тис. грн.;

- «Розроблення та реалізація проектів енерго та ресурсозбереження 
у тому числі житлово-комунальній сфері» Сенчанської сільської 
ради  Лохвицького  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного 
бюджету 23702,00 грн.;

- «Капітальний  ремонт  Тахтаулівського  сільського  будинку 
культури» Тахтаулівської  сільської  ради Полтавського  району з 
обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.

За другою категорією:

- «Тепла  кімната  –  здорові  малята»  Лохвицької  міської  ради  з 
обсягом фінансування з обласного бюджету 37,5 тис. грн.;

- «Реконструкція  вуличного  освітлення   в  населених  пунктах 
Новогалещинської  селищної  ради» Новогалещинської  селищної 
ради  Козельщинського  району  з  обсягом  фінансування  з 
обласного бюджету 37,5 тис. грн.;

- «Енергозберігаючі  заходи  в  дитячому  навчальному  закладі 
«Берізка»  селища  Чорнухи»  Чорнухинської  селищної  ради  з 
обсягом фінансування з обласного бюджету 37,5 тис. грн.

За третьою категорією:

- «Організація  системи  сприяння  громадянам  у  реконструкції 
водопровідних мереж для забезпечення якісною питною водою 
територіальної  громади  с.  Ульяновка  Гребінківського  району 
Полтавської  області»  Гребінківської  районної  ради  з  обсягом 
фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Бойова слава Диканщини» Диканської районної ради з обсягом 
фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Талановита  молодь  –  головний  ресурс  процвітання  нації» 
Пирятинської районної ради з обсягом фінансування з обласного 
бюджету 50 тис. грн.;

- «Інноваційний підхід до налагодження системи водопостачання в 
Чорнухинському  районі  на  базі  населених  пунктів  Кізлівської 
сільської   ради»  Чорнухинської  районної  ради  з  обсягом 
фінансування з обласного бюджету  50 тис. грн.

2. Рекомендувати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації 
передбачити  кошти  для  фінансування  проектів-переможців  у  видатках 



обласного  бюджету  на  2012  рік  на  загальну  суму  535,41 тис.  грн. 
(Кропивка П.А.).

3.  Рекомендувати  управлінню  містобудування  та  архітектури 
облдержадміністрації  розробити  механізм  моніторингу  реалізації 
проектів-переможців  обласного  конкурсу проектів  розвитку 
територіальних громад Полтавської області (Петрук Ю.О.).

4.  Рекомендувати  Лохвицькій,  Пирятинській,  Карлівській,  Козельщинській, 
Семенівській, Кременчуцькій, Чорнухинській, Диканській, Гребінківській, 
Полтавській  районним  радам  здійснювати  контроль  за  впровадженням 
проектів,  які  перемогли  у  конкурсі  проектів  розвитку   територіальних 
громад  Полтавської  області  в  2011  році,  ефективним  використанням 
бюджетних ресурсів  (Кірієвська  Л.П.,  Нечипоренко О.О.,  Світлик П.М., 
Марченко Ю.Б., Мохун О.М., Кравченко В.А., Кривенко О.І.,  Постернак 
М.В., Зінченко В.М., Степенко В.І. протягом 2012 року).

5.  Інформаційно-аналітичному  відділу  виконавчого  апарату  обласної  ради 
оголосити  проведення  обласного  конкурсу проектів  розвитку 
територіальних громад  Полтавської  області 2012 року  з  1 січня  до 1 
вересня 2012 року (Дудка І.А.).

          ГОЛОВА РАДИ КОНКУРСУ,
ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ РАДИ                                             І.М. МОМОТ


