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Рішення ради
обласного конкурсу проектів розвитку

територіальних громад Полтавської області
від 13 листопада 2013 року

1 Визнати  переможцями  обласного  конкурсу  проектів  розвитку
територіальних  громад  Полтавської  області   2013  року  наступні
проекти:

 За першою категорією:

- «Модернізація  артезіанських  свердловин  в  населених  пунктах
Книшівської сільської ради з впровадженням енергозберігаючого
обладнання»  Книшівської  сільської  ради  Гадяцького  району  з
обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Капітальний  ремонт  дитячого  садка  в  с.Рашівка»  Рашівської
сільської  ради  Гадяцького  району  з  обсягом  фінансування  з
обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Центр  дитячої  творчості,  розвитку  дошкільного  виховання,  та
впровадження енергозберігаючих технологій в ДНЗ «Ялинка» на
Батьківщині  Миколи  Лисенка  в  селі  Гриньки  Глобинського
району  Полтавської  області»  Гриньківської  сільської  ради
Глобинського  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 25 тис. грн.;

- «Будівництво  вуличного  освітлення  села  Марченки»
Балясненської  сільської  ради  Диканського  району  з  обсягом
фінансування з обласного бюджету 10 тис. грн.;

- «Капітальний ремонт  сільського  клубу  філіалу в  селі  Ландарі»
Андріївської  сільської  ради  Диканського  району  з  обсягом
фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Освітлення села  -  важливий крок по створенню якісних умов
проживання  жителям  територіальної  громади»  Білухівської
сільської  ради  Карлівського  району  з  обсягом  фінансування  з
обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Впровадження  енергозберігаючих    заходів  за  рахунок
капітального  ремонту   будівлі  Канавського  ФАПу   по  вулиці
Центральній, 116 в селі Канави Кобеляцького району Полтавської
області»  Канавської  сільської  ради  Кобеляцького  району  з
обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Теплий дитячий садочок – запорука здоров’я  і затишок наших
дітей»  Радянської сільської ради Кобеляцького району з обсягом
фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;
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- «Організація  центру  культури,  дозвілля  та  народної  творчості
Сухинівської громади» Сухинівської сільської ради Кобеляцького
району з обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Найкраща  в  світі  -  Україна!  В  світлі  оновлення  Оленівського
сільського  клубу»  Оленівської  сільської  ради  Козельщинського
району з обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Вогник  надії:  реконструкція  лінії  електропередач  вуличного
освітлення  в  селі  Довге  Козельщинського  району»
Високовакулівської  сільської  ради  Козельщинського  району  з
обсягом фінансування з обласного бюджету 24 тис. грн.;

- «Село  моє  єдине  і  святе»  Пашківської  сільської  ради
Козельщинського  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 25 тис. грн.;

- «Реконструкція  покрівлі  Рибалківського  сільського  будинку
культури» Рибалківської сільської ради Козельщинського району
з обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Ремонт  сільського  клубу  села  Терни  Микілківської  сільської
ради  Котелевського  району Полтавської  області»  Микілківської
сільської  ради  Котелевського  району  з  обсягом фінансування  з
обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Створення  художньої  портретної  галереї  академіка
В.І.Вернадського з  нагоди  150-річчя  з  дня  його народження як
складової  частини  екологічної  стежини  В.І.Вернадського  в  с.
Омельник  Кременчуцького  району  Полтавської  області»
Омельницької сільської ради Кременчуцького району  з обсягом
фінансування з обласного бюджету 24,5 тис. грн.;

- «В  теплі  і  затишку  -  щасливі  та  здорові  діти»  Токарівської
сільської  ради  Лохвицького  району  з  обсягом  фінансування  з
обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Сільське вуличне освітлення» Гирявоісковецької сільської ради
Лохвицького району з обсягом фінансування з обласного бюджету
25 тис. грн.;

- «Реконструкція  вуличного  освітлення  в  с.Піски  Лохвицького
району Полтавської  області  (КТП – 365)»  Пісківської  сільської
ради  Лохвицького  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 25 тис. грн.;

- «Капітальний  ремонт  системи  опалення  ДНЗ  "Казка"  с.
Корсунівка» Корсунівської  сільської ради Лохвицького району  з
обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;
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- «Реконструкція лінії вуличного освітлення по вул. Привокзальна,
провулок 1-ий Привокзальний, провулок 2-ий Привокзальний с.
Юсківці від КТП-478 Лохвицького району Полтавської області»
Лучанської  сільської  ради  Лохвицького  району  з  обсягом
фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Сенчанський  сільський  будинок  культури  -  центр  збереження
духовної  спадщини села,  розвитку творчих талантів,  створення
необхідних  умов  для  змістовного  дозвілля  та  відпочинку
сільської  громади»  Сенчанської  сільської  ради  Лохвицького
району з обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Капітальний ремонт водогону з заміною Вежі Рожновського в с.
Свиридівка  Лохвицького  району»  Свиридівської  сільської  ради
Лохвицького району з обсягом фінансування з обласного бюджету
25 тис. грн.;

- «Інноваційні  енергоефективні  заходи  вуличного  освітлення
с.Западинці. Реконструкція з використанням ВДЕ (енергії сонця)»
Харківецької  сільської  ради  Лохвицького  району  з  обсягом
фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Тепло  -  культурі  та  дозвіллю»  Безсалівської  сільської  ради
Лохвицького району з обсягом фінансування з обласного бюджету
25 тис. грн.;

- «Тепле  приміщення  -  здорове  покоління.  Реконструкція
Бодаквянської  амбулаторії  ЗПСМ» Бодаквянської  сільської ради
Лохвицького району з обсягом фінансування з обласного бюджету
25 тис. грн.;

- «Реконструкція вулиці Радянська в селі Вільшанка  Лубенського
району (організація стоку поверхневих вод)» Мгарської сільської
ради  Лубенського  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 25 тис. грн.;

- «Будівництво вуличного освітлення в с. Савинці Миргородського
р-ну Полтавської обл. від КТП №594, КТП №595, КТП №599 та в
с.  Семеренки  від  КТП  №  607,  КТП  №  608»  Савинцівської
сільської ради Миргородського району з обсягом фінансування з
обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Поточний  ремонт  водопровідної  мережі»  Старосанжарської
сільської ради Новосанжарського району з обсягом фінансування
з обласного бюджету 22 тис. грн.;

- «Від   мрій   до   дій»   по   капітальному   ремонту
Крутобалківського   сільського   будинку   культури   ззовні»
Крутобалківської  сільської  ради  Новосанжарського  району  з
обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;
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- «Капітальний  ремонт  вуличної  водопровідної  мережі  по  вул.
Жовтневій в с. Полузір’я Новосанжарського району Полтавської
області» Полузірської сільської ради Новосанжарського району з
обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

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

- «Підвищення  комфортності  проживання  мешканців
Чайківщинської громади Оржицького району шляхом поліпшення
освітленості  вулиць  села»  Староіржавецької  сільської  ради
Оржицького району з обсягом фінансування з обласного бюджету
25 тис. грн.;

- «Відновлення  електромережі  Онішківського  сільського  будинку
культури,  як  запорука ефективності  його  роботи» Онішківської
сільської  ради  Оржицького  району  з  обсягом  фінансування  з
обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Розвиток  культури  на  селі  –  важлива  складова  розвитку
держави»  Куйбишевської  сільської  ради  Оржицького  району  з
обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Енергозберігаючі  заходи в  Повстинському сільському будинку
культури  Пирятинського  району  Полтавської  області»
Великокручанської  сільської  ради  Пирятинського  району  з
обсягом фінансування з обласного бюджету 24 тис. грн.;

- «Відпрацювання пілотних елементів  політики органу місцевого
самоврядування  в  сфері  впровадження  енергозберігаючих
технологій  для  опалення  Грабарівського  сільського  клубу»
Грабарівської  сільської  ради  Пирятинського  району  з  обсягом
фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

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

- «Діти - майбутнє Шилівської громади» Шилівської сільської ради
Решетилівського  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 25 тис. грн.;
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- «Капітальний  ремонт  Паніванівського  сільського  будинку
культури»  Веселоподільської  сільської  ради  Семенівського
району з обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Оновлений будинок культури –  запорука  змістовного  дозвілля
громади»  Наріжанської  сільської  ради  Семенівського  району  з
обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Будівництво  вуличного  водогону  в  с.  Синяківщина
Чорнухинського  району  Полтавської  області»  Білоусівської
сільської ради Чорнухинського району з обсягом фінансування з
обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Ремонт  Піско-Удайського  клубу-філіалу»  Мокіївської  сільської
ради Чорнухинського району з обсягом фінансування з обласного
бюджету 25 тис. грн.;

- «Продовження будівництва вуличного освітлення по селу Гільці»
Гільцівської  сільської  ради  Чорнухинського  району  з  обсягом
фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Ремонт покрівлі Бубнівського сільського клубу» Луговиківської
сільської ради Чорнухинського району з обсягом фінансування з
обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Капітальний  ремонт  даху  Поставмуківського  СБК
с.Постав-Мука»  Постав-Муківської  сільської  ради
Чорнухинського  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 25 тис. грн.;

- «Відновлення вуличного освітлення села Пізники по вулиці В.І.
Тупікова» Вороньківської  сільської ради Чорнухинського району
з обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Енергозберігаючі заходи в   Мелехівському  НВК» Мелехівської
сільської ради Чорнухинського району з обсягом фінансування з
обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Капітальний  ремонт  вуличної  водомережі  с.  Харсіки
Чорнухинського  району  Полтавської  області»  Харсіцької
сільської ради Чорнухинського району з обсягом фінансування з
обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Збереження та  подальше функціонування закладу культури на
селі  -  капітальний  ремонт  покрівлі  Филенківського  сільського
будинку  культури  с.  Филенкове,  вул.  Леніна,  4а  Чутівського
району  Полтавської  області»  Филенківської  сільської  ради
Чутівського району з обсягом фінансування з обласного бюджету
25 тис. грн.;
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- «Активізація  громадського  життя  молоді  через  відродження
роботи  Куйбишевського  сільського  будинку  культури  (з
урахуванням досвіду Німеччини)» Куйбишевської  сільської ради
Шишацького  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 25 тис. грн.;

- «Підвищення  комфортності  проживання  мешканців
Великоперевізької  громади  Шишацького  району  шляхом
поліпшення освітленості вулиць сіл» Великоперевізької сільської
ради  Шишацького  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 25 тис. грн.

За другою категорією:

- «Капітальний  ремонт   дошкільного  навчального  закладу
«Теремок»  Гребінківської  міської  ради  Полтавської  області
(заміна  вікон  на  енергозберігаючі  та  капітальний  ремонт
покрівлі)»  Гребінківської міської ради  з обсягом фінансування з
обласного бюджету 37,5 тис. грн.;

- «Вікна у світ. Комфортні умови для навчання і виховання дітей
сьогодні  -  майбутнє  країни  та  міста  завтра.  Перша  черга.»
Карлівської  міської  ради  з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 37,5 тис. грн.;

- «Буріння  артезіанської  свердловини  по  вул.  Радгоспній  у  смт
Козельщина  Козельщинського  району  Полтавської  області,
розроблення  та  реалізація  проектів  будівництва(реконструкції)
системи водопостачання та водовідведення в населених пунктах»
Козельщинської  селищної  ради  з  обсягом  фінансування  з
обласного бюджету 37,5 тис. грн.;

- «Народжується  місто»  Селищній  культурі  –  міські  умови»
Новогалещинської  селищної  ради  Козельщинського  району  з
обсягом фінансування з обласного бюджету 37,5 тис. грн.;

- «Світле  місто-світле  майбутнє»  Лохвицької  міської  ради  з
обсягом фінансування з обласного бюджету 37,5 тис. грн.;

- «Енергозберігаючі  заходи  в  міському  Будинку  культури  №1 м.
Червонозаводське" на 2014 рік!» Червонозаводської міської ради
Лохвицького 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.
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За третьою категорією:

- «Капітальний  ремонт  покрівлі  будинку  Диканської  дитячої
музичної  школи»  Диканської  районної  ради  з  обсягом
фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Енергозберігаючі  заходи  в  будівлях  Зіньківської  амбулаторії
загальної  практики  та  сімейної  медицини  і  Опішнянської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини комунального
закладу  «Зіньківський  центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Зіньківської  районної  ради»  Зіньківської  районної
ради з обсягом фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Сучасні технічні засоби навчання в школах Карлівського району
– запорука міцних знань школярів»  Карлівської районної ради  з
обсягом фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Оптимальне  забезпечення  населення  медичними кадрами -  як
головна передумова пріоритетного розвитку охорони здоров’я та
формування  здорового  способу  життя  населення»
Козельщинської  районної  ради  з  обсягом  фінансування  з
обласного бюджету 49,962 тис. грн.;

- «Впровадження  інноваційних  енергозберігаючих  технологій  в
адміністративному будинку районної ради» Лохвицької районної
ради з обсягом фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Капітальний  ремонт  приміщень  Лубенської  спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів №6 по вул. Монастирській, 36 в м. Лубни»
Лубенської  міської  ради  з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 50 тис. грн.;

- «Впровадження  енергозберігаючих  заходів  у  стаціонарному
відділенні  с.  Петрівці  Миргородського  району»  Миргородської
районної ради з обсягом фінансування з обласного бюджету 45,8
тис. грн.;

- «Миргороду  –  комфортне  та  ощадне  вуличне   освітлення»
Миргородської міської ради з обсягом фінансування з обласного
бюджету 50 тис. грн.;

- «Модернізація  системи  опалення  та  поліпшення
енергозбереження  шляхом  впровадження  новітніх  технологій  в
приміщенні  Новосанжарської  районної  дитячо-юнацької
спортивної  школи»  Новосанжарської  районної  ради  з  обсягом
фінансування з обласного бюджету 49 тис. грн.;
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- «Оптимізація використання теплової енергії в освітніх закладах
Пирятинського  району  на  основі  автоматизації  котелень»
Пирятинської районної ради з обсягом фінансування з обласного
бюджету 50 тис. грн.;

- «Все  найкраще-дітям   Малобакайської  сільської  громади»
Решетилівської  районної  ради  ради  з  обсягом  фінансування  з
обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Тепла  школа  -  здорові  діти»  Хорольської  районної  ради  з
обсягом фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Криниця  духовності:  зберегти  для  нащадків»  Чорнухинської
районної ради з обсягом фінансування з обласного бюджету 50
тис. грн.;

- «Енергозберігаючі  заходи  в  будівлі  Артемівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  в  смт.  Артемівка,  вул.  Миру,  22,  з  виконанням
капітального  ремонту  по  заміні  вікон  на  металопластикові»
Чутівської  районної  ради  з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 50 тис. грн.;

- «Майбутнє  України  –  в  енергозбереженні»  (на  прикладі
Шишацького  районного  територіального  центру  соціального
обслуговування  та  надання  соціальних  послуг)»  Шишацької
районної ради з обсягом фінансування з обласного бюджету 50
тис. грн.

2.  Рекомендувати  Департаменту  фінансів  облдержадміністрації  (Кропивка
П.А.)  передбачити  кошти  для  фінансування  проектів-переможців  у
видатках обласного  бюджету  на  2014  рік  на  загальну  суму  2261,762
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  Департаменту  економічного  розвитку
облдержадміністрації  (Адамович  О.Є.)  забезпечити  моніторинг
результатів реалізації  проектів-переможців обласного конкурсу проектів
розвитку територіальних громад Полтавської області.

5. Рекомендувати  управлінню  містобудування  та  архітектури
облдержадміністрації (Петрук Ю.О.) забезпечити інформаційний супровід
у  ході  реалізації  проектів-переможців  обласного  конкурсу проектів
розвитку територіальних громад Полтавської області.

6.  Рекомендувати  Гадяцькій  (Міняйло  О.В.),  Глобинській  (Феденко  О.О.),
Гребінківській (Зінченко В.М.), Диканській (Постернак М.В.), Зіньківській



9

(Ващенко С.В.), Карлівській (Світлик П.М.), Кобеляцькій (Тагадюк Ю.І.),
Козельщинській  (Марченко  Ю.Б.),  Котелевській  (Тимошенко  В.П.),
Кременчуцькій  (Кравченко  В.А.),  Лохвицькій  (Кірієвська  Л.П.),
Лубенській  (Дядечко  О.І.),  Миргородській  (Дудник  Н.П.),
Новосанжарській  (Левицький  В.І.),  Оржицькій  (Карлов  В.М.),
Пирятинській  (Нечипоренко  О.О.),  Полтавській  (Степенко  В.І.),
Решетилівській  (Різник  В.Г.),  Семенівській  (Мохун  О.М.),  Хорольській
(Хрипко О.М.), Чорнухинській (Кривенко О.І.), Чутівській (Бистрай В.А.),
Шишацькій (Лубенець Ю.І.) районним радам, Гребінківській (Мілевський
Ф.Г.),  Карлівській  (Слєпцов  В.А.),  Лохвицькій  (Демчук  В.І.),
Червонозаводській  (Сидоренко  В.В.),  Миргородській  (Соломаха  С.П.),
Лубенській  (Грицаєнко  О.П.)  міським  радам  здійснювати  контроль  за
впровадженням  проектів,  які  перемогли  у  конкурсі  проектів  розвитку
територіальних  громад  Полтавської  області  в  2013  році,  ефективним
використанням бюджетних ресурсів (протягом 2014 року).

Голова ради конкурсу,

голова обласної ради                                                             І.М. Момот


