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Рішення ради
обласного конкурсу проектів розвитку

територіальних громад Полтавської області

від 27 листопада 2012 року

1. Визнати  переможцями  обласного  конкурсу  проектів  розвитку 
територіальних  громад  Полтавської  області   2012  року  наступні 
проекти:

 За першою категорією:

- «Реконструкція  вуличного  освітлення  із  застосуванням 
енргозберігаючих технологій в селі Книшівка КТП 542,КТП239 
та селі Броварки КТП232» Книшівської сільської ради Гадяцького 
району з обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Будівництво вуличного освітлення в селі Ландарі»  Андріївської 
сільської  ради  Диканського  району  з  обсягом  фінансування  з 
обласного бюджету 10 тис. грн.;

- «Удосконалення  благоустрою  Першотравневої  сільської  ради  в 
частині  освітлення  вулиць  села  Шенгаріївка  Зіньківського 
районну  Полтавської  області»  Першотравневої  сільської  ради 
Зіньківського  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного 
бюджету 25 тис. грн.;

- «Завершення енергозберігаючих заходів за рахунок капітального 
ремонту дитячого садка «Калинка» по вулиці Центральній, 112 в 
селі  Канави  Кобеляцького  району  Полтавської  області  шляхом 
утеплення фасаду - запорука його стабільного функціонування» 
Канавської  сільської  ради  Кобеляцького  району  з  обсягом 
фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Культурне  дозвілля  молоді  у  «теплому  домі»  на  території 
Високовакулівської  сільської  ради  Козельщинського  району» 
Високовакулівської  сільської  ради  Козельщинського  району  з 
обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Кожній  людині  світлу  стежину  –  упровадження  інноваційних 
технологій вуличного освітлення в селах Лутовинівської сільської 
ради» Лутовинівської сільської ради Козельщинського району  з 
обсягом фінансування з обласного бюджету 22,5 тис. грн.;

- «Село  моє  єдине  і  святе!»  Пашківської  сільської  ради 
Козельщинського  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного 
бюджету 22,5 тис. грн.;



- «Енергозаощадження,  як  крок  до  сталого  розвитку  села 
Йосипівка  Козельщинського  району  Полтавської  області» 
Пісківської  сільської  ради  Козельщинського  району  з  обсягом 
фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Реконструкція  енергосистеми  та  впровадження 
енергозберігаючих заходів в Рибалківському сільському Будинку 
культури» Рибалківської сільської ради Козельщинського району 
з обсягом фінансування з обласного бюджету 20 тис. грн.;

- «Жителям сільської глибинки – покращення життя вже сьогодні» 
Говтвянської  сільської  ради  Козельщинського району  з  обсягом 
фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Здорова дитина – щаслива родина» Литвяківської сільської рада 
Лубенського району з обсягом фінансування з обласного бюджету 
25 тис. грн.;

- «Реконструкція  вуличного  освітлення  в  с.  Шеки  Шеківської 
сільської  ради  Лубенського  району»  Шеківської  сільської  ради 
Лубенського району з обсягом фінансування з обласного бюджету 
24,5 тис. грн.;

- «Будівництво  вуличного  освітлення  в  селі  Савинці 
Миргородського  району  Полтавської  області»  Савинцівської 
сільської ради Миргородського району з обсягом фінансування з 
обласного бюджету 23,5846 тис. грн.;

- «Галущиногреблянській  територіальній  громаді  сприятливі 
умови  для  культурного  та  спортивного  розвитку» 
Галущиногреблянської сільської ради Новосанжарського району з 
обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Малокобелячківській територіальній громаді  сприятливі умови 
для культурного та спортивного розвитку» Малокобелячківської 
сільської ради Новосанжарського району з обсягом фінансування 
з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Ефективність  впровадження  інноваційних  методик  управління 
освітою  на  селі(  на  прикладі  створення  Полузірського  НВК)» 
Полузірської сільської ради Новосанжарського району з обсягом 
фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Створення  дитячого  ігрового  майданчика  “Карапуз”» 
Крутобалківської  сільської  ради  Новосанжарського  району  з 
обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Забезпечення  розвитку  спорту  на  селі  і  залучення  молоді  до 
занять  спортом,  шляхом  поточного  ремонту  сільського 
спортивного  залу  в  с.  Савинці»  Савинської  сільської  ради 
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Оржицького району з обсягом фінансування з обласного бюджету 
25 тис. грн.;

- «Грабарівський  сільський  клуб  –  центр  змістовного  дозвілля, 
духовної  культури,  творчої  ініціативи»  Грабарівської  сільської 
ради Пирятинського району з обсягом фінансування з обласного 
бюджету 25 тис. грн.;

- «Організація системи сприяння громадянам у будівництві мережі 
вуличного  освітлення  в  с.  Усівка,  Пирятинського  району, 
Полтавської  області»  Каплинцівської  сільської  ради 
Пирятинського  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного 
бюджету 23 тис. грн.;

- «Збереження тепла в  сільських клубах сьогодні  -  заощадження 
коштів  на  розвиток  культури  завтра  (впровадження 
енергозберігаючих  технологій  по  збереженню  тепла  в 
Головачанському сільському клубі Заворсклянської сільської ради 
Полтавського  району  Полтавської  області)»  Заворсклянської 
сільської  ради  Полтавського  району  з  обсягом  фінансування  з 
обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Реконструкція  покрівлі  будинку  культури  в  с.  Рунівщина 
Полтавського  району»  Рунівщинської  сільської  ради 
Полтавського  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного 
бюджету 25 тис. грн.;

- «Від світла на вулицях до світла в душі. Відновлення вуличного 
освітлення  –  запорука  якісного  життя  сільських  жителів» 
Веселоподільської сільської ради Семенівського району з обсягом 
фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Створення  ефективної  системи  водопостачання  Богодарівської 
сільської громади» Богодарівської сільської ради Чорнухинського 
району з обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Храм  культури:  затишок  та  енергозбереження»  Гільцівської 
сільської ради Чорнухинського району з обсягом фінансування з 
обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Енергозберігаючі заходи в будівлі Филенківського дошкільного 
навчального  закладу  «Ромашка»  в  с.  Филенкове,  з  виконанням 
капітального  ремонту  по  заміні  вікон  на  металопластикові» 
Филенківської  сільської  ради  Чутівського  району  з  обсягом 
фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Розвиток сільської інфраструктури громади: дозвілля молоді – 
справа  молоді»  Великоперевізької  сільської  ради  Шишацького 
району з обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;



 За другою категорією:

- «Реконструкція  лінії  вуличного  освітлення  у  смт.  Козельщина 
Козельщинського  району  Полтавської  області»  Козельщинської 
селищної ради з обсягом фінансування з обласного бюджету 37,5 
тис. грн.;

- «Народжується  місто».  Створення  комплексу  фізкультурно 
рекреаційних  споруд  для  занять  спортом  та  популяризації 
здорового  способу  життя»  Новогалещинської  селищної  ради 
Козельщинського  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного 
бюджету 37,5 тис. грн.;

- «Продовження проекту впровадження енергозберігаючих заходів 
в  дитячому  навчальному  закладі  «Берізка»  селища  Чорнухи» 
Чорнухинської  селищної  ради  з  обсягом  фінансування  з 
обласного бюджету 37,5 тис. грн.;

- «Увага  до  дитини  сьогодні  –  майбутнє  країни  завтра» 
Пирятинської  міської  ради  з  обсягом фінансування з  обласного 
бюджету 37,5 тис. грн.;

- «В теплі і затишку – щасливі та здорові діти» Лохвицької міської 
ради з обсягом фінансування з обласного бюджету 37,5 тис. грн.;

- «Теплий садочок»  Червонозаводської  міської  ради  Лохвицького 
району  з  обсягом фінансування  з  обласного  бюджету  37,5  тис. 
грн.

За третьою категорією:

- «Впровадження  енергозберігаючих  заходів  в  приміщенні 
Чорнухинської  початкової  школи  естетичного  виховання» 
Чорнухинської районної ради з обсягом фінансування з обласного 
бюджету 50 тис. грн.;

- «Енергозберігаючі заходи в будівлі Артемівської ЗОШ І – ІІІ ст. в 
смт.  Артемівка,  з  виконанням  капітального  ремонту  по  заміні 
вікон на металопластикові» Чутівської районної ради  з обсягом 
фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Організація масової фізкультурно-спортивної роботи серед дітей 
і  дорослих  шляхом  популяризації  здорового  способу  життя  та 
створення  районного  комплексу  фізкультурно-рекреаційних 
споруд для сімейного дозвілля» Козельщинської районної ради з 
обсягом фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Інноваційні  підходи  до  поліпшення  якості  надання  медичної 
допомоги  населенню закладами  охорони  здоров΄я  Карлівського 
району в умовах реформування галузі» Карлівської районної ради 
з обсягом фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;
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- «Велокраїна  –  Полтавський  край  запрошує»  Полтавської 
районної ради з обсягом фінансування з обласного бюджету 49,7 
тис. грн.;

- «Поліпшення  системи  соціального  захисту  Шишаччини: 
доглянута старість - міцна країна» Шишацької районної ради  з 
обсягом фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Увага  до  дитини  сьогодні  –  майбутнє  країни  завтра» 
Гребінківської районної ради з обсягом фінансування з обласного 
бюджету 50 тис. грн.

2. Рекомендувати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації 
(Кропивка  П.А.)  передбачити  кошти  для  фінансування  проектів-
переможців у видатках обласного  бюджету  на  2013  рік  на  загальну 
суму  1220,7846 тис.  грн.  

3.  Відділу  юридичного  забезпечення  виконавчого  апарату  обласної  ради 
(Синявський  В.М.)  підготувати  проекти  угод  між  обласною  радою  та 
переможцями  обласного  конкурсу  проектів  розвитку  територіальних 
громад Полтавської області на передачу міжбюджетних трансфертів.

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

5. Рекомендувати Зіньківській (Ващенко С.В.),  Миргородській (Дудник Н.П.), 
Лубенській  (Дядечко  О.І.),  Шишацькій  (Лубенець  Ю.І.),  Кобеляцькій 
(Тагадюк Ю.І.),  Новосанжарській  (Левицький В.І.),  Гадяцькій  (Міняйло 
О.В.),  Оржицькій (Карлов В.М.),  Чутівській (Бистрай В.А.),  Лохвицькій 
(Кірієвська Л.П.), Пирятинській (Нечипоренко О.О.), Карлівській (Світлик 
П.М.),  Козельщинській  (Марченко  Ю.Б.),  Семенівській  (Мохун  О.М.), 
Чорнухинській  (Кривенко  О.І.),  Диканській  (Постернак  М.В.), 
Гребінківській  (Зінченко  В.М.),  Полтавській  (Степенко  В.І.)  районним 
радам здійснювати контроль за впровадженням проектів, які перемогли у 
конкурсі проектів розвитку  територіальних громад Полтавської області в 
2012  році,  ефективним  використанням  бюджетних  ресурсів  (протягом 
2013 року).

6.  Інформаційно-аналітичному  відділу  виконавчого  апарату  обласної  ради 
(Дудка І.А.) розробити проект рішення «Про затвердження нової редакції 
Положення  про  обласний  конкурс  проектів  розвитку  територіальних 
громад Полтавської області» для внесення на чергову сесію обласної ради.

         Голова ради конкурсу,
голова обласної ради                                                   І.М. Момот



Рішення ради
обласного конкурсу проектів розвитку

територіальних громад Полтавської області

від 6 лютого 2013 року

Затвердити нову назву проекту - переможця обласного конкурсу 
проектів  розвитку  територіальних  громад  Полтавської  області  2012 
року  Савинської  сільської  ради  Оржицького  району  -  «Забезпечення 
розвитку спорту на селі і залучення молоді до занять спортом, шляхом 
капітального ремонту сільського спортивного  залу в  с.  Савинці,  який 
знаходиться в Будинку культури».

Голова ради конкурсу,
голова обласної ради                                                   І.М. Момот


