
Рішення ради
обласного конкурсу проектів розвитку

територіальних громад Полтавської області

від 19 листопада 2014 року

1 Визнати  переможцями  обласного  конкурсу  проектів  розвитку
територіальних  громад  Полтавської  області   2014  року  наступні
проекти:

     За першою категорією:

- «Організація  системи  сприяння  громадянам  у  капітальному
ремонті водопровідних мереж для забезпечення якісною питною
водою  територіальної  громади  сіл  Мар’янівка  та  Новодар
Гребінківського  району  Полтавської  області”  Мар’янівської
сільської ради Гребінківського району з обсягом фінансування з
обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Ремонт  частини  приміщення  дитячого  садка  в  селі  Ландарі,
оновлення обладнання та інвентарю» Андріївської сільської ради
Диканського  району   з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 25 тис. грн.;

- «Впровадження  інноваційної   моделі  енерго  -  та
ресурсозбереження  в  системі  вуличного  освітлення  села
Омельник  Кременчуцького  району  Полтавської   області»
Омельницької сільської ради  Кременчуцького району   з обсягом
фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Будівництво ліній вуличного освітлення по вулиці Центральна,
вулиці  Лугова,  провулок  Сосновий  села  Лука  від  КТП  473
Лохвицького  району  Полтавської  області»  Лучанської  сільської
ради  Лохвицького  району  району   з  обсягом  фінансування  з
обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Реконструкція  вуличного  освітлення  в   с.  Піски  Лохвицького
району  Полтавської  області  (  ЗТП-434)» Пісківської  сільської
ради  Лохвицького  району  району  з  обсягом  фінансування  з
обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Розвиток місцевих ініціатив в сфері створення комфортних умов
проживання в  с.Сенча  Сенчанської  сільської  ради  Лохвицького
району  Полтавської  області»  Сенчанської  сільської  ради
Лохвицького  району   з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 25 тис. грн.;
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- «Дах  та  стіни  –  культурі  та  дозвіллю»  Безсалівської  сільської
ради  Лохвицького району   з обсягом фінансування з обласного
бюджету 25 тис. грн.;

- «Реконструкція  вуличного  освітлення  КТП  -411  в  селі  Лука
Лубенського  району  Полтавської  області»  Мгарської  сільської
ради  Лубенського району   з  обсягом фінансування з  обласного
бюджету 20,9 тис. грн.;

- «Будівництво  вуличного  освітлення  в  с.  Зелений  Кут
Миргородського  р-ну  Полтавської  обл.  від  КТП  №611,  КТП
№613, КТП №614 та в с. Олефірівка від КТП№601,КТП№602»
Савинцівської сільської ради  Миргородського району   з обсягом
фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

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

- «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» Савинської  сільської  ради  Оржицького  району   з
обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Освітлення села – підвищення комфортності  проживання його
мешканців» Плехівської  сільської  ради  Оржицького  району   з
обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Поліпшення  умов  роботи  Онішківського   сільського  будинку
культури,  як  запорука  соціально-економічного  розвитку
територіальної  громади»  Онішківської  сільської  ради
Оржицького  району   з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 25 тис. грн.;

- «Ростуть українці – їм треба садочок!» Шевченківської сільської
ради  Решетилівського  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.;

- «Нове  життя-  сільському  клубу  c.Дем’янівки   Семенівського
району  Полтавської  області» Погребняківської  сільської  ради
Семенівського  району   з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 25 тис. грн.;
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-  «Створення ефективної системи водопостачання  Богодарівської
сільської громади» Богодарівської сільської ради Чорнухинського
району  з обсягом фінансування з обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Впровадження  енергозберігаючих  заходів  в  дошкільному
навчальному закладі «Сонечко» с. Кізлівка» Кізлівської сільської
ради  Чорнухинського  району   з  обсягом  фінансування  з
обласного бюджету 25 тис. грн.;

- «Великоперевізька сільська рада – острів духовного відродження
та естетичного виховання громади»  Великоперевізької сільської
ради  Шишацького району   з обсягом фінансування з обласного
бюджету 25 тис. грн.

За другою категорією:

- «Буріння  артезіанської  свердловини  у  смт  Козельщина»
Козельщинської  селищної  ради  з  обсягом  фінансування  з
обласного бюджету 37,5 тис. грн.;

- «Благоустрій Соснового парку – створення умов для сімейного
оздоровчого  відпочинку  та  культурного  розвитку  лохвичан»
Лохвицької  міської  ради  з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 37,5 тис. грн.;

- «Капітальний  ремонт  системи  опалення  МБК  №  1   м.
Червонозаводське,  із  застосуванням  інноваційних  технологій»
Червонозаводської  міської  ради  з  обсягом  фінансування  з
обласного бюджету 37,5 тис. грн.;

- «Створення комфортних умов для населення шляхом поліпшення
вуличного освітлення смт Оржиця» Оржицької селищної ради  з
обсягом фінансування з обласного бюджету 37,5 тис. грн.;

- «Облаштування скверу „Фантазія“ для відпочинку в м. Пирятин»
Пирятинської міської  ради  з  обсягом фінансування з  обласного
бюджету 37,5 тис. грн.

За третьою категорією:

- «Забезпечення  медичних  працівників  житлом  –  як  один  із
напрямів  вирішення  кадрової  проблеми  у  сфері  охорони
здоров’я» Козельщинської районної ради  з обсягом фінансування
з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Впровадження інноваційних енергозберігаючих   технологій в
Лохвицькій центральній районній лікарні»  Лохвицької районної
ради  з обсягом фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Покращення  ефективності  та  якості  надання  первинної
медичної  допомоги  громаді  Великокручанської  сільської   ради
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Пирятинського району»  Пирятинської районної ради  з обсягом
фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Якісне водопостачання  громад району:  забезпечення  належної
ремонтної  бази  комунального  підприємства»  Чорнухинської
районної ради  з обсягом фінансування з обласного бюджету 50
тис. грн.;

- «Створення спортивного майданчику «Екстрим»  Миргородської
міської ради  з обсягом фінансування з обласного бюджету 50 тис.
грн.;

- «Енергозберігаючі  заходи  в  будівлі  Чапаєвської  ЗОШ   І  –  ІІІ
ступенів,  в  с.  Чапаєве,  вул.  Радгоспна,  7,  з  виконанням
капітального  ремонту  по  заміні  вікон  та  дверей  на
металопластикові»  Чутівської  районної  ради  з  обсягом
фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.

2 Проекти Козельщинської,  Лохвицької,  Пирятинської,  Чорнухинської
районних рад, Миргородської міської ради, Козельщинської селищної
ради,   Червонозаводської  міської  ради,  Андріївської  сільської  ради
Диканського  району,  Омельницької  сільської  ради  Кременчуцького
району, Сенчанської, Безсалівської сільських рад Лохвицького району,
Мгарської сільської ради Лубенського району, Савинцівської сільської
ради Миргородського району, Онішківської сільської ради Оржицького
району,  Великоперевізької  сільської  ради  Шишацького  району
співфінансувати з обласного бюджету за умови реалізації відповідними
територіальними громадами проектів, які перемогли  у 2013 році.

3 Управлінню  містобудування  та  архітектури  облдержадміністрації
(Панков О.Б.) забезпечити за станом на 25 грудня 2014 року моніторинг
результатів реалізації проектів-переможців обласного конкурсу проектів
розвитку територіальних громад Полтавської області 2013 року.

4 Рекомендувати Департаменту фінансів облдержадміністрації (Кропивка
П.А.)  передбачити  кошти  для  фінансування  проектів-переможців  у
видатках обласного бюджету на 2015 рік.

5 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.

6 Виконавчому  апарату  обласної  ради  (Дудка  І.А.)  розробити  проект
рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про обласний
конкурс проектів розвитку територіальних громад Полтавської області».

 Заступник голови ради конкурсу, 
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 заступник голови обласної ради                                        В.П.МИКІЙЧУК
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