
Рішення ради
обласного конкурсу проектів розвитку

територіальних громад Полтавської області
від 18 вересня 2015 року

1. Визнати  переможцями  обласного  конкурсу  проектів  розвитку
територіальних  громад  Полтавської  області   2015  року  наступні
проекти:

     За першою категорією:

- «Реконструкція  вуличного  освітлення  в   с.  Піски  Лохвицького
району  Полтавської  області  (  КТП-192)»  Пісківської  сільської
ради  Лохвицького  району  з  обсягом фінансування  з  обласного
бюджету 50 тис. грн.;

- «Європейські  виміри та орієнтири: хочеш працювати - шукаєш
шляхи,  не   хочеш  –  шукаєш  причини»  впровадження
енергозберігаючих  технологій  в  будинку   культури   Миколи
Лисенка  в  селі  Гриньки  Глобинського  району»  Гриньківської
сільської  ради  Глобинського  району  з  обсягом  фінансування  з
обласного бюджету 49 тис. грн.;

- «Реконструкція  будівлі  Мозоліївського  сільського  клубу  як
необхідна  умова  культурно-естетичного  розвитку  громади  села
Мозоліївка» Пронозівської сільської ради Глобинського району з
обсягом фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Чиста та якісна вода у кожну оселю»  Шевченківської сільської
ради Решетилівського району з обсягом фінансування з обласного
бюджету 50 тис. грн.;

- «Реконструкція  меморіалу  Слави  та  облаштування  зони
відпочинку на прилеглій території  у селі  Шилівка»  Шилівської
сільської ради Решетилівського району з обсягом фінансування з
обласного бюджету 30 тис. грн.;

- «Реконструкція  вуличного  освітлення  в  селі  Вільшанка
Лубенського  району»  Мгарської  сільської  ради  Лубенського
району з обсягом фінансування з обласного бюджету 48 тис. грн.;

- «Збереження  археологічної  спадщини  –  інвестиції  в  майбутнє
поколінь»  Войнівської  сільської  ради  Чутівського  району  з
обсягом фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Заповідна  земля  Бабанінщини»  Черняківської  сільської  ради
Чутівського району  з обсягом фінансування з обласного бюджету
50 тис. грн.;

- «Шанс  на  збереження  малого  села:  створення  системи
водопостачання с. Нової Петрівщини» Гільцівської сільської ради
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Чорнухинського  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 50 тис. грн.;

- «Реконструкція вуличного освітлення села Бубни» Луговиківської
сільської ради Чорнухинського району з обсягом фінансування з
обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Продовження  проекту  «Впровадження  енергозберігаючих
заходів  в  дошкільному  навчальному  закладі  «Сонечко»
Кізлівської  сільської  ради  Чорнухинського  району  з  обсягом
фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Енергозберігаючі  заходи  в  Мокіївському  навчально-виховному
комплексі»  Мокіївської сільської ради Чорнухинського району з
обсягом фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Енергозберігаючі  заходи  в  приміщенні  навчально-виховного
комплексу с.Андріївка»  Андріївської сільської ради Диканського
району  з обсягом фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Енергозберігаючі  заходи  шляхом  будівництва  мережі
зовнішнього  електроосвітлення  вул.  Гагаріна   в  с.  Чечелеве
Кременчуцького  району  Полтавської  області  КТП-  343»
Білецьківської сільської ради Кременчуцького району з обсягом
фінансування з обласного бюджету 47,470 тис. грн.;

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

- «Всім  дошкільнятам  в  дитячому  садочку  –  тепло,  турботу  та
любов»  (установлення  енергоефективного   котла  на  твердому
паливі заміна  радіаторів на сучасні з більшою тепловіддачею  в
будівлі  ДНЗ  «Казка»  с.  Денисівка  Оржицького  району
Полтавської  області) Денисівської  сільської  ради  Оржицького
району з обсягом фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Енергозберігаючі  заходи   в  Будинку  культури  с.  Куйбишеве,
Оржицького  району,  Полтавської  області  з  виконанням
капітального  ремонту  по  заміні  вікон  на  металопластикові»
Куйбишевської  сільської  ради  Оржицького  району  з  обсягом
фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- «Збережемо тепло – збережемо здоров’я дитини” (впровадження
енергозберігаючих  технологій  по  збереженню  тепла  в
дошкільному  навчальному  закладі  «Ромашка»  Березівської
сільської   ради  Полтавської  області,  Гренбінківського  району)
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Березівської  сільської  ради  Гребінківського  району  з  обсягом
фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.;

- „Втілимо дитячу надію в життя – подаруймо їм тепло і комфорт”
(впровадження  енергозберігаючих  технологій  по  збереженню
тепла  в  дошкільному  навчальному  закладі  «Дзвіночок»
Овсюківської сільської ради Гребінківського району Полтавської
області)  Овсюківської  сільської  ради  Гребінківського  району  з
обсягом фінансування з обласного бюджету 50 тис. грн.

За другою категорією:

- «Благоустрій Соснового парку – створення умов для сімейного
оздоровчого  відпочинку  та  культурного  розвитку  лохвичан»
Лохвицької  міської  ради  з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 75 тис. грн.;

- ««ДЖЕРЕЛА   НАДІЇ:  продовження  комплексу  ремонтних  робітДЖЕРЕЛА   НАДІЇ:  продовження  комплексу  ремонтних  робіт
артезіанських  свердловин  громади  сковородинівського  краюартезіанських  свердловин  громади  сковородинівського  краю»»
Чорнухинської  селищної  ради  Чорнухинської  селищної  ради  з  обсягом  фінансування  з
обласного бюджету 75 тис. грн.;

- «Теплий  садочок» Червонозаводської  міської  ради  з  обсягом
фінансування з обласного бюджету 75 тис. грн.;

За третьою категорією:

- «Диканька -   історична перлина України» Диканської  районної
ради з обсягом фінансування з обласного бюджету 100 тис. грн.;

- «Підвищення  енергоефективності  та  енергозбереження  в
Пирятинській  районній  станції  юних  натуралістів  шляхом
утеплення  перекриття  та  заміни  старих  віконних  блоків  на
сучасні металопластикові, встановлення твердопаливного котла»
Пирятинської районної ради з обсягом фінансування з обласного
бюджету 100 тис. грн.;

- «Впровадження енергозберігаючих заходів  у Хорольській  ЦРЛ»
Хорольської районної ради з обсягом фінансування з обласного
бюджету 100 тис. грн.;

- «Енергозберігаючі  заходи  в  будівлі  Таверівської  ЗОШ   І  –  ІІ
ступенів,  в  с.  Таверівка,  вул.  Жовтнева  7а,  з  виконанням
капітального  ремонту  по  заміні  вікон  та  дверей»  Чутівської
районної ради з обсягом фінансування з обласного бюджету 100
тис. грн.;
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- «Новий  путівець:  створення  літературної  частини  експозиції
літературно-меморіального  музею  Г.  С.  Сковороди»
Чорнухинської районної ради з обсягом фінансування з обласного
бюджету 100 тис. грн.;

- «Міжмуніципальне  співробітництво:  цілеспрямований
соціальний  захист  громадян»  Решетилівської  районної  ради  з
обсягом фінансування з обласного бюджету 100 тис. грн.;

 

         За   четвертою   категорією:

- «Роздільний  збір  твердих  побутових  відходів  –  шлях  до
безпечного  довкілля»  Решетилівської  селищної  ради,
Демидівської,  Жовтневої,  М’якеньківської,  Потічанської
сільських рад Решетилівського району з обсягом фінансування з
обласного бюджету 299,849 тис. грн.;

- «Шлях до об’єднання: ремонт дороги місцевого значення Лісова
Слобідка  –  Городище»  Вороньківської,  Мелехівської,  Постав-
Муківської  сільських  рад  Чорнухинського  району  з  обсягом
фінансування з обласного бюджету 300 тис. грн.;

- «Реконструкція  амбулаторії  загальної  практики  сімейної
медицини по вулиці Леонова, 10 в с. Омельник Кременчуцького
району» Омельницької, Запсільської, Демидівської сільських рад
Кременчуцького  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 234,915 тис. грн.;

- «Оновлене життя  місцевої  пожежної охорони  на базі с. Оболонь
Семенівського  району  –  запорука  безпечної  життєдіяльності
сільських  громад»  -  спільна  ініціатива
Горошинської,Погребняківської,Худоліївської,Степанівської,Обол
онської,Наріжанської,Іванівської,Товстівської,Криворудської  та
Жовтневої  сільських  рад»  Горошинської,  Погребняківської,
Степанівської,  Худоліївської,  Наріжанської,  Оболонської,
Іванівської, Криворудської, Жовтневої, Товстівської сільських рад
Семенівського  району  з  обсягом  фінансування  з  обласного
бюджету 300 тис. грн.;

- „Розширення  мережі  збору  твердих  побутових  відходів  на
території  міської  та  шести  сільських  рад   району  шляхом
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придбання  сміттєвоза,  контейнерів   та  облаштування  сучасних
контейнерних  майданчиків“  Пирятинської  міської  ради,
Олександрівської,  Дейманівської,  Харківецької,  Каплинцівської,
Сасинівської,  Білоцерківської  сільських  рад  Пирятинського
району  з  обсягом  фінансування  з  обласного  бюджету  300  тис.
грн.;

- «Чисте  село  –  «Красиве  село».  Облаштування  місць  збору
твердих побутових відходів, придбання контейнерів для сміття та
запровадження  єдиної  системи  поводження  з  твердими
побутовими  відходами  на  території  трьох  сільських  громад
Полтавського району» Ковалівської, Новоселівської, Куликівської
сільських  рад  Полтавського  району  з  обсягом  фінансування  з
обласного бюджету 300 тис. грн.

2. Рекомендувати Департаменту фінансів облдержадміністрації (Кропивка
П.А.)  передбачити  кошти  для  фінансування  проектів-переможців  у
видатках обласного бюджету на 2016 рік.

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.

Голова ради конкурсу, 
голова обласної ради                                                                    П.В.ВОРОНА

         

5



6


