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Переможці обласного конкурсу проектів  

розвитку територіальних громад Полтавської області  

2017 року 

 
 

№ 

 

Переможці  

конкурсу 

 

Назва 

проекту 

 

Обсяги співфінансування переможців 

конкурсу з обласного бюджету, тис.грн 

 

 

 

 

1 категорія (проекти сільських рад) 

 

 

1. Великопавлівська 

сільська рада 

Зіньківського району 

Крізь терни – до зірок, через інформатизацію процесу 

навчання – до світових знань, шляхом встановлення 

мультимедійних комплексів в навчальних класах 

Великопавлівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

90 
 

2. Канавська сільська рада 

Кобеляцького району 

Реконструкція системи опалення будинку культури села 

Канави Канавської сільської ради Кобеляцького району 

Полтавської області шляхом заміни на альтернативне 

енергозберігаюче інфрачервоне електричне опалення  

UDEN-S 

100 

 

3. Більська сільська рада 

Котелевського району 
Благоустрій паркової зони по вул. Центральній у селі Більськ 

Котелевського району Полтавської області 
100 

 
4. Потоківська сільська 

рада 

Кременчуцького району 

Будівництво глядацької зали під відкритим небом в парковій 

зоні села Потоки Кременчуцького району 
90,900 

 

5. Токарівська сільська 

рада Лохвицького 

району 

Сучасні інноваційні енергозберігаючі технології в сільському 

Будинку культури  вул. ім. Г.І. Адрусенка, 11 с. Токарі 

Лохвицького району 

100 
 

6. Пісківська сільська рада 

Лохвицького району 

Впровадження інноваційно-енергоефективних заходів по 

реконструкції  покрівлі, гарячому водопостачанню на основі 

відновлювальних джерел енергії (енергії сонця) у ДНЗ 

«Чебурашка » вул. Центральна,107 с. Піски 

100 

 

7. Харківецька сільська 

рада 

Лохвицького району 

Хай загляне сонце в культурне євровіконце (заміна вікон, 

бокових дверей та встановлення опалення в Харківецькому 

СБК) 

100 
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8. Корсунівська сільська 

рада 

Лохвицького району 

Впровадження інноваційних енергоефективних заходів по 

опаленню на основі теплового насоса в СБК с. Корсунівка 

Лохвицького району 

100 

 

9. Ісковецька сільська рада 

Лубенського району 

Шевченкова криниця 100 

 
10. Драбинівська сільська 

рада 

Новосанжарського 

району 

«Тепле приміщення – приємний відпочинок і затишок у 

душі» 
36,140 

 

11. Малоперещепинська 

сільська рада 

Новосанжарського 

району 

Встановлення сонячних панелей на адмінбудинок у с. Мала 

Перещепина вул. Клименка 13Б Новосанжарського району 

Полтавської області 

 

100 

 

12. Нехворощанська 

сільська рада 

Новосанжарського 

району 

Давайте людям світло дарувати, в добробут лівенчан 

інвестувати 

 

96 

 

13. Сасинівська сільська 

рада 

Пирятинського району 

Впровадження енергозберігаючих технологій на території 

Сасинівської сільської ради шляхом утеплення зовнішніх стін 

будівлі Кейбалівського ДНЗ «Колосок» Пирятинського 

району Полтавської області 

90 
 

14. Покровська сільська 

рада 

Решетилівського району 

«Здорові діти – міцна держава» 100 

 

15. Малобакайська сільська 

рада 

Решетилівського району 

«Вода – джерело життя» 100 
 

16. Лиманська Друга 

сільська рада 

Решетилівського району 

Забезпечення жителів кожної оселі Лиманської Другої 

територіальної громади якісною питною водою 
100 

  

 

17. Кізлівська сільська рада 

Чорнухинського району 

Ремонт підвідного водопроводу та водозабірного пункту села 

Галяве 
100 

18. Филенківська сільська 

рада 

Чутівського району 

Реконструкція вуличного освітлення із застосуванням 

інноваційних енергозберігаючих технологій — заміною 

освітлювальних елементів (приладів) на світлодіодні в 

населених пунктах: с. Никонорівка, с. Степове Филенківської 

сільської ради Чутівського району Полтавської області 

100 
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19. Василівська сільська 

рада 

Чутівського району 

«Cучасний – садочок» 

 
100 

 

  

ВСЬОГО по 1 

категорії  

 

 

 

 

 
19 проектів 

 

1803,04 
 

2 категорія  

(проекти селищних рад та міських рад районного значення) 

20. Зіньківська міська рада Реконструкція вуличного освітлення по центральній вулиці 

Зінькова – як впровадження заходів з підвищення 

енергоефективності та черговий крок на шляху формування 

привабливості районного центру Полтавщини 

150 

 

21. Новогалещинська 

селищна рада  

Козельщинського району 

Запровадження інноваційної моделі енерго- та 

ресурсозбереження системи водовідведення  

смт Нова Галещина (капітальний ремонт КНС) 

139,831 

 

22. Оржицька селищна рада Парк для комфортного відпочинку 150 
  

ВСЬОГО по 2 

категорії  

 

 

 

 

 
3 проекти 

 

439,831 
 

 

3 категорія 

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

23. Сергіївська сільська 

рада (ОТГ) 

Гадяцького району 

Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих 

технологій через застосування сучасних  механізмів та 

пристроїв в КП «Сергіївське» Сергіївської об’єднаної 

територіальної громади Гадяцького району Полтавської 

області 

450 
 

24. Білоцерківська 

сільська рада (ОТГ) 

Великобагачанського 

Капітальний ремонт Бірківського навчально-виховного 

комплексу по вул. Перемоги, 39 в с. Бірки 

Великобагачанського району Полтавської області. 

500 
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району (Термомодернізація)» 

25. Диканська районна 

рада 

Реконструкція системи опалення з встановленням модульної 

твердопаливної котельні 250 кВт Балясненської ЗОШ I-III 

ступенів Диканської районної ради Полтавської області 

500 
 

26. Ланнівська сільська 

рада 

Карлівського району 

Благоустрій земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування інших будівель громадської забудови, що 

розташована по вулиці Миру селища Ланна Карлівського 

району Полтавської області 

500 
 

27. Омельницька сільська 

рада (ОТГ)  

Кременчуцького 

району 

Дошкільний навчальний  заклад «Ромашка» - квітка дивосвіт, 

дім для маленьких сердець в с. П’ятихатки Омельницької 

об’єднаної територіальної громади Кременчуцького району 

Полтавської області 

500 
 

28. Піщанська сільська 

рада(ОТГ) 

Кременчуцького 

району 

Підвищення рівня освіти в навчальних закладах Піщанської 

об’єднаної територіальної громади засобами новітніх 

інформаційно-комунікативних технологій 

450,481 
 

29. Кременчуцька міська 

рада 

Кременчуцькі зупинки – очікування з комфортом 500 

 
30. Решетилівська районна 

рада 

«Здорова людина – квітуча Україна!» 500 
 

31. Решетилівська 

селищна (ОТГ) рада 

Решетилівка – безпечне місто 475,714 
 

32.  Семенівська  

селищна (ОТГ) рада 

Капітальний ремонт будівлі спортивної школи по вул. Миру, 

11, в смт. Семенівка, Семенівського району Полтавської області 
500 

 
33. Клепачівська сільська 

рада (ОТГ) 

Хорольського району 

Капітальний ремонт покрівлі Вергунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Клепачівської сільської ради 

Хорольського району Полтавської області 

500 

 

34. Хорольська районна 

рада 

Реконструкція з надбудовою шатрового даху над 

центральним корпусом НВК с. Петракіївка Хорольського 

району Полтавської області 

500 

 

35. Чорнухинська районна 

рада 

ДО 300-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ: створення конференц-

простору та краєзнавчої експозиції літературно-

меморіального музею Г.С. Сковороди 

500 
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36. Шишацька селищна 

(ОТГ) рада 

Придбання вантажного автомобіля для здійснення ремонту 

доріг Комунальним підприємством «Техкомунбуд» в межах 

Шишацької об’єднаної територіальної громади 

500 
 

  

ВСЬОГО по 3 

категорії  

 

 

 

 

 

14 проектів 

 

6876,195 

 

4 категорія 

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

громад) 

37. Петрівсько-

Роменська сільська 

рада Гадяцького 

району 

(Ручківська, 

Середняківська, 

Березоволуцька 

сільська рада 

Гадяцького району) 

Надійний захист від пожеж та ліквідація надзвичайних 

ситуацій 
600 

 

38. Рашівська сільська 

рада 

Гадяцького району 

(Лисівська, 

Харковецька сільська 

рада Гадяцького 

району)  

Розвиток місцевої пожежної охорони 600 

 

39. Почаївська сільська 

рада 

Гребінківського 

району 

(Короваївська, 

Олександрівська, 

Тарасівська сільська 

рада Гребінківського 

району) 

Встановлення вуличних ліхтарів LED з сонячними панелями 

для освітлення доріг, що проходять через населені пункти 

(Спільний проект Почаївської, Короваївської, 

Олександрівської, Тарасівської сільських рад Гребінківського 

району) 

600 
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40. Глобинська районна 

рада 

(Гриньківська, 

Горбівська сільська 

рада Глобинського 

району) 

«Здорові діти – здорова нація» по капітальному ремонту 

будівлі Гриньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Миколи 

Віталійовича Лисенка із застосуванням енергозберігаючих 

технологій 

600 
 

 

41. Зіньківська районна 

рада 

(Тарасівська, 

Проценківська, 

Високівська, 

Власівська, 

Першотравнева, 

Батьківська, Кирило-

Ганнівська, Човно-

Федорівська, 

Лютенсько-

Будищанська, 

Ставківська, 

Бірківська, 

Пишненківська, 

Артелярщинська, 

Дейкалівська, 

Шилівська, Попівська 

сільська рада 

Зіньківського району) 

Капітальний ремонт опорядження приміщень спортивного 

залу по вул. Першотравневій, 4 в м. Зіньків Полтавської 

області 

 
 

600 

 

42. Карлівська районна 

рада 

(Попівська, 

Халтуринська,  

Нижньоланнівська, 

Климівська, 

Лип’янська, 

Білухівська, 

Варварівська, 

Максимівська, 

Голобородьківська 

Здорова нація – надійне майбутнє (застосування інноваційних 

технологій для проведення рентгенографії в Карлівській ЦРЛ 

ім. Л.В. Радевича) 
 

600 
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сільська рада 

Карлівського району) 

43. Кобеляцька районна 

рада 

(Світлогірська, 

Комендантівська, 

Григоро-

Бригадирівська, 

Підгорянська сільська 

рада Кобеляцького 

району) 

Покращення привабливості Кобеляцького краю шляхом 

розвитку сільського туризму 
600 

 

44. Кременчуцька 

районна рада 

(Білецьківська сільська 

рада Кременчуцького 

району) 

Технічне переоснащення внутрішніх систем опалення в 

Білецьківському НВК в с. Білецьківка Кременчуцького 

району Полтавської області 

446,860 

 

45. Лохвицька міська 

рада 

(Свиридівська сільська 

рада  

Лохвицького району) 

Запровадження сучасної системи поводження з твердими 

побутовими відходами на територіях громад Лохвицького 

району Полтавської області 

600 
 

46. Заводська міська 

рада Лохвицького 

району 

(Бодаквянська сільська 

рада Лохвицького 

району) 

Впровадження енергозберігаючих заходів: «Реконструкція 

нежитлової будівлі  поліклінічного відділення по вул. 

Садовій, 2а з утепленням, заміною вікон, дверей та  

інженерних мереж майнового комплексу АЗПМС №1 

Заводської міської ради Лохвицького району Полтавської 

області 

600 
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47. Полузірська сільська 

рада 

Новосанжарського 

району 

(Судівська сільська 

рада 

Новосанжарського 

району) 

 

Усе найтепліше – дітям: впровадження сучасних технологій 

ефективного енергоспоживання у Полузірському навчально – 

виховному комплексі І-ІІІ ступенів Новосанжарького району 

Полтавської області 

600 

 

48. Ковалівська сільська 

рада Полтавського 

району 

(Куликівська, 

Степненська сільська 

рада Полтавського 

району) 

Придбання спеціальної снігоочисної техніки, косарки та 

іншого обладнання, з метою забезпечення обслуговування 

доріг та узбіч на території Ковалівської, Куликівської та 

Степненської сільських рад Полтавського району 

561,442 
 

49. Шилівська сільська 

рада  

Решетилівського 

району 

(Лобачівська сільська 

рада Решетилівського 

району, Остап’ївська 

сільська рада 

Великобагачанського 

району) 

Створення спільного комунального підприємства «Затишне 

село» 
0,001 

 

50. Лиманська Перша 

сільська рада 

Решетилівського 

району 

(Новомихайлівська, 

Піщанська, 

Сухорабівська сільська 

рада Решетилівського 

району) 

Міжмуніципальне співробітництво – запорука формування 

інформаційного суспільства. Забезпечення високошвидкісним 

інтернетом громад Решетилівського району (2 частина) 

600 
 

51. Семенівська районна 

рада 

(Богданівська, 

Реконструкція Семенівського районного стадіону «Колос» як 

суттєвий фактор зміцнення фізичного здоров’я громади 

 

444,423 
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Жовтнева, 

Криворудська,  

Наріжанська,  

Пузирівська сільська 

рада  

Семенівського району)  

52. Василівська сільська 

рада 

 Семенівського 

району  

(Біляківська,  

Заїчинська, 

Очеретуватська 

сільська рада 

Семенівського району,  

Ялосовецька сільська 

рада  

Хорольського району,  

Землянківська сільська 

рада Глобинського 

району  

 

Відродження пожежної безпеки територіальних громад 

Семенівського, Глобинського та Хорольського районів як 

суттєвий фактор їх майбутнього 

540 

 

  

ВСЬОГО по 4 

категорії  

 

 

 

 

16 проектів 
 

8592,726 
 Загальна сума 

співфінансування з 

обласного бюджету  

 

 
 

52 проекти 

 

17711,792 
 

 

Голова обласної ради, 

голова ради конкурсу О.Ю. Біленький 


