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Переможці обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Полтавської області 2016 року 

 
 

№ 

 

Переможці  

конкурсу 

 

Назва 

проекту 

Обсяги 

співфінансування 

переможців 

конкурсу з 

обласного бюджету,  

тис. грн 

 

1 категорія (проекти сільських рад) 

1. Гриньківська сільська рада 

Глобинського району 

Батьківщина Миколи Лисенка – найпривабливіший туристично-екскурсійний 

маршрут» будівництво паркового освітлення в селі Гриньки Глобинського 

району 

100 

2. Овсюківська сільська рада 

Гребінківського району 

Нове будівництво вуличного освітлення за інноваційними технологіями в селі 

Овсюки Овсюківської сільської ради Гребінківського району 
100 

3. Почаївська сільська рада 

Гребінківського району 

Капітальний ремонт ФАП в с. Сотницьке Гребінківського району Полтавської 

області 
100 

4 Мар’янівська сільська рада 

Гребінківського району 

Відродження пам’яті Євгена та Миколи Гребінок – етап відродження 

національної культури (до 200-річчя від дня народження братів Гребінок) 
95 

5. Попівська сільська рада 

Карлівського району 

Розвиток спорту – запорука сильної і здорової нації 75 

6. Високовакулівська сільська рада 

Козельщинського району 

Вирішення проблеми освітлення вулиць Високовакулівської громади шляхом 

реконструкції мережі вуличного освітлення через об’єднання зусиль влади і 

громади 

90,166 

7. Корсунівська сільська рада 

Лохвицького району 

Впровадження  інноваційно - енергоефективних заходів по гарячому 

водопостачанню на основі  відновлювальних  джерел енергії  (енергії сонця)   у  

ДНЗ  «Казка»  с.Корсунівка. Капітальний ремонт 

100 

8. Пісківська сільська рада 

Лохвицького району 

Впровадження інноваційних енергозберігаючих  технологій в сільському 

Будинку культури  вул. Центральна 48 с. Піски Лохвицького району    
100 

9. Великосорочинська сільська рада 

Миргородського району 

Будівництво вуличного освітлення на сонячних батареях в паркових зонах в с. 

Великі Сорочинці Миргородського району 
98,919 
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10. Лівенська сільська рада  

Новосанжарського району 

Тепло жТепло жити і плідно робити (підключення  стельового енергозберігаючого 

опалення  «Білюкс» в Лівенському сільському будинку культури) 
40 

11. Полузірська сільська рада  

Новосанжарського району 

Збереження сільського будинку культури як перлини народної творчості – одне 

з пріоритетних завдань виконкому Полузірської сільської ради в умовах 

сучасності                          

53,075 

12. Денисівська сільська рада 

Оржицького району 

Енергозберігаючі заходи в будівлі Денисівської АЗПСМ (утеплення будівлі 

Денисівської АЗПСМ (амбулаторія загальної практики сімейної медицини) с. 

Денисівка Оржицького району 

100 

13. Заворсклянська сільська рада 

Полтавського району 

Збереження тепла в сільських клубах сьогодні – заощадження коштів на 

розвиток культури завтра» (впровадження енергозберігаючих технологій  по 

збереженню тепла в Ватажківському сільському клубі Заворсклянської 

сільської ради Полтавського району Полтавської області) 

100 

14. Терешківська сільська рада 

Полтавського району 

Енергозбереження в секторі адміністративних і громадських будівель на 

території Терешківської і Микільської сільських рад 
100 

15. Лиманська друга сільська рада 

Решетилівського району 

Забезпечення жителів кожної оселі Лиманської Другої територіальної громади 

якісною питною водою 
100 

16. 

 

Покровська сільська рада 

Решетилівського району 

Вода-це життя 100 

17. Веселоподілська сільська 

рада Семенівського району 

Утеплення  та ремонт Паніванівського сільського будинку культури 100 

18. Пузирівська сільська рада 

Семенівського району 

Реконструкція будинку культури в с. Пузирі Семенівського району Полтавської 

області-шлях до збереження та розвитку села 
100 

19. Постав-Муківська сільська рада 

Чорнухинського району 

Шлях до об’єднання: ремонт дороги місцевого значення Лісова Слобідка – 

Городище. Продовження. 
100 

20. Филенківська сільська рада 

Чутівського району 

Енергозберігаючі заходи будівлі ДНЗ «Ромашка» з виконанням капітального 

ремонту даху по вул. Центральна, 4 в, с Филенкове Чутівського району 
100 

  

ВСЬОГО по 1 категорії  

 

 

 

1852,16 

(20 проектів) 
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2 категорія (проекти селищних рад та міських рад районного значення) 

 

21. Гребінківська міська рада Нове життя – старенькому парку (благоустрій паркової зони по вул. Парковій у 

місті Гребінка Полтавської області) 
150 

22. Карлівська міська рада Іновіаційні технології розвитку меморіальної та паркової зони для створення  

умов культурного  розвитку  дітей  та молоді Карлівської міської  ради   в м. 

Карлівка 

149,337 

23. Новогалещинська селищна рада 

Козельщинського району 

Зробімо селище яскравішим! (реконструкція та відновлення мереж вуличного 

освітлення в смт Нова Галещина) 
51,487 

 

 

24. Хорольська міська рада Озеленення високодекаративними інтродукованими культурами міста Хорол 135 

25. Чорнухинська селищна рада Реконструкція вуличного освітлення в смт. Чорнухи  Чорнухинського району  132,5 

  

ВСЬОГО по 2 категорії 

 618,324 
(5 проектів) 

 

3 категорія (проекти районних рад, міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад) 

 

26. Сергіївська сільська рада (ОТГ) 

Гадяцького району 

Реконструкція системи опалення в приміщенні сільського будинку культури з 

будівництвом модульної топкової на твердому паливі в селі Сергіївка по вулиці 

Центральна 15 

409,760 

27. Гребінківська районна рада Впровадження енергозберігаючих технологій по збереженню тепла в 

Гребінківському центрі первинної медико-санітарної допомоги Гребінківської 

районної ради 

500 

28. Кобеляцька районна рада Створення еколого-натуралістичного парку як експериментально-

дослідницького центру з метою розробки інноваційної моделі екологічної 

освіти та забезпечення умов реалізації екологічного туризму в Кобеляцькому 

районі 

440 
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29. Кременчуцька міська рада Впровадження сучасних технологій ефективного енергоспоживання у 

комунальному закладі «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 в м. 

Кременчук 

434,451 

30. Піщанська сільська рада(ОТГ) 

Кременчуцького району 

Підвищення ефективності поводження з твердими побутовими відходами на 

території Піщанської об’єднаної територіальної громади 
67,500 

31. Омельницька сільська рада 

(ОТГ) Кременчуцького району 

Капітальний ремонт системи теплогазопостачання Омельницького культурно – 

спортивного комплексу «Дивограй» по вул. Центральній,67 (вул. Леніна) в с. 

Омельник Кременчуцького району 

500 

32. Лубенська міська рада  Встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в ДНЗ № 10 «Сонечко» 

(вул. Григора Тютюнника 13), ДНЗ № 11 «Ластівка» (вул. Поліни Осипенко 52), 

ДНЗ № 12 «Червона Шапочка» (вул. Валерія Чкалова 13) та Територіальному 

центрі соціального обслуговування (вул. Григора Тютюнника 21) 

450 

33. Миргородська міська 

рада 

Будівництво велосипедних доріжок по вулиці Гоголя в місті Миргороді 

Полтавської області 
500 

 

34. Машівська районна рада Впровадження сучасних енергозберігаючих технологій в Машівському 

районному будинку культури 
500 

35. Оржицька районна рада Територія здорового способу життя 500 

36. Пирятинська міська рада Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій в ДНЗ 

«Сонечко» Пирятинської ОТГ шляхом заміни вікон, дверей та утеплення 

зовнішніх стін будівлі 

500 

37. Скороходівська селищна рада 

(ОТГ) Чутівського району 

Краща школа 500 

38. Шишацька ОТГ 

 

Система внутрішнього автобусного сполучення «Громада без околиць» 500 

  

 

ВСЬОГО по 3 категорії  
 

 

 

 

 

 

 

 

5801,711 

(13 проектів) 
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4 категорія  

(спільні проекти територіальних громад сіл, селищ, міст, районних рад та об’єднаних територіальних громад) 

 

39. 

 
Великобагачанська районна 

рада,  

Великобагачанська селищна рада 

 

Забезпечення належних умов для військово-патріотичного виховання учнів 

Великобагачанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

600 

40. 

 

Рашівська сільська рада, 

Лисівська, Харьковецька сільська 

рада Гадяцького району  

Місцева пожежна охорона – запорука профілактики виникнення пожеж 

 

308,250 

 

41. Балясненська сільська рада, 

Андріївська сільська рада, 

Нелюбівська сільська рада 

Диканського району 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі Балясненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Диканської районної ради 

 

 

600 

42. Зіньківська районна рада, 
Зіньківська міська рада, 

Опішнянська селищна рада, 

Великопавлівська, 

Проценківська, Високівська, 

Покрівська, Власівська, 

Першотравнева, Батьківська, 

Кирило-Ганнівська, Човно-

Федорівська, Лютенсько-

Будищанська, Ставківська, 

Бірківська, Пишненківська, 

Артелярщинська, 

Дейкалівська, 

Шилівська, Попівська сільська 

рада Зіньківського району 

Придбання дизельгенератора для електрозабезпечення ЦРЛ згідно І категорії та 

портативного апарату УЗД для покращення проведення діагностики 

нетранспортабельним тяжкохворим Зіньківської ЦРЛ 

600 

43. Козельщинська районна рада, 
Козельщинська селищна рада 

Спорт та здоровий спосіб життя – запорука розвитку громади 599,461 
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44. Заводська міська рада, 

Токарівська сільська рада 

Лохвицького району 

Розвиток спортивної бази, як важлива складова процесу повноцінного розвитку 

людини 
600 

45. Оржицька селищна рада, 
Зарізька, Онішківська сільська 

рада Оржицького району 

Чистота населеного пункту – чистота природи - чистота душі. Цивілізоване 

поводження з твердими побутовими відходами – крок до європейського 

майбутнього 

383,987 

46. Ковалівська сільська рада, 

Новоселівська сільська рада 

Полтавського району 

Відновлення роботи дошкільного навчального закладу «Малятко» по вул. 

Магістральна, 1 А в с. Залізничне Полтавського району Полтавської області 
598,404 

47. Мачухівська сільська рада, 

Судіївська сільська рада 

Полтавського району, 

Плосківська сільська рада 

Решетилівського району 

Налагодження системи поводження з ТПВ на території Мачухівської та 

Судіївської сільських рад Полтавського району і Плосківської сільської ради 

Решетилівського району 

293,026 

48. Решетилівська районна рада, 
Демидівська сільська рада 

Решетилівського району 

Розвиток спорту в Демидівській територіальній громаді Решетилівського 

району – важлива складова виховання підростаючого покоління 
600 

49. Шилівська  сільська рада 

Решетилівського району, 
Остап’ївська сільська рада 

Великобагачанського району 

Якісні дороги - міст до об’єднання громад 

 

 

 

600 

50. Вільхуватьска сільська рада, 

Войнівська, Гряківська, 

Черняківська сільська рада 

Чутівського району 

Розвиток, мобільність – успіх  600 

 ВСЬОГО по 4 категорії   6383,128 

(12 проектів) 

 Загальна сума 

співфінансування з обласного 

бюджету проектів переможців 

 

 

 

14655,323 

(50 проектів) 

 

Голова обласної ради, голова ради конкурсу                        О.Ю.Біленький 


