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ПЕРЕМОЖЦІ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2018 РОКУ  

1 категорія (проекти сільських рад)  

Реєстраційний 

номер 
Назва проекту Учасник(и) конкурсу Основні заходи проекту 

12 Вуличне освітлення на сонячних 

батареях в с.Усівка та с.Каплинці 

Пирятинського району 

Полтавської області 

 

Каплинцівська сільська 

рада Пирятинського 

району 

Будівництво мережі вуличного 

освітлення (світлодіодні ліхтарі та 

сонячні фотоелектричні модулі). 

 

34 Матеріально-технічне 

забезпечення місцевої пожежної 

охорони – запорука безпечного 

життя громадян Полтавського 

району 

 

Надержинщинська 

сільська рада 

Полтавського району 

Поліпшення матеріально-технічного 

забезпечення МПО (придбання 

аварійно-рятувального оснащення, 

спецодягу: каски пожежника, чоботи, 

костюми захисні та ін.) 

44 Нове будівництво вуличного 

електроосвітлення від КТП-419 в 

с.Дібрівка Миргородського 

району 

Дібрівська сільська рада 

Миргородського району 

Будівництво  нової електромережі 

вуличного освітлення протяжністю до 

800 м з застосуванням 

енергозберігаючих технологій. 

Монтаж ввідно-розподільних 

пристроїв. Налагодження 

автоматичного режиму. 

 

27 Сонячне світло і вдень, і вночі Покровська сільська рада 

Решетилівського району 

Придбання обладнання та предметів 

для автоматизації вуличного 

освітлення.  
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72 Забезпечення альтернативним 

енергозберігаючим опаленням 

приміщення Почаївської ЗОШ 

I-III ст. Гребінківського району 

 

Почаївська сільська рада 

Гребінківського району 

Встановлення твердопаливного котла  

на альтернативному паливі в ЗОШ.  

Придбання подрібнювача деревини. 

 

76 Комп’ютерний клас для учнів 

початкових класів та дітей з 

особливими освітніми потребами 

 

Плехівська сільська рада 

Оржицького району 

Придбання ноутбуків ASUS 

(12 од.) 
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2 категорія (проекти селищних рад, міських рад міст районного значення)  

Реєстраційний 

номер 

Назва проекту Учасник(и) конкурсу Основні заходи проекту 

77 Без минулого немає майбутнього 

(благоустрій парку Перемоги у 

смт. Оржиця Оржицького району/ 

Оржицька селищна 

рада 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустрій паркової зони селища 

(вирубка дерев, обрізання сухих 

гілок, видалення самоцвіту, 

корчування пнів, влаштування 

квітників та газонів, встановлення 

малих архітектурних споруд,  ремонт 

п’єдесталу Невідомому солдату. 
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3 категорія (районні ради, міські ради міст обласного значення, ОТГ) 

Реєстрацій

ний номер 
Назва проекту Учасник(и) конкурсу Основні заходи проекту 

5 Реконструкція системи 

теплопостачання ЗОШ №3 в м. Лубни 

Лубенська міська рада Заміна зношених труб тепломереж, газо-

монтажні роботи. Нове обладнання - котли 

газові, циркуляційні насоси (запірно-

регулююча арматура, датчики температури, 

прилади; шафа управління) 

 

7 Впровадження сучасних технологій 

муніципального менеджменту у 

м.Миргород Полтавської області 

 

Миргородська міська рада Встановлення 20-ти камер відеонагляду, 

підключення до системи «Безпечне місто». 

Встановлення програмного забезпечення 

Supermicro 2U. Запуск системи 

«Електронний щоденник» 

 

10 Встановлення вуличного освітлення 

на основі фотоелектричних модулів 

від сонячної енергії на території 

Пирятинської ЦРЛ 

 

Пирятинська районна 

рада 

Благоустрій території стаціонарних 

відділень ЦРЛ. Монтаж LED світильників, 

придбання акумуляторів, контролерів заряду 

для системи освітлення 

15  Локальна Геліосистема – як складова 

енергетичної незалежності громад 

 

 

Шишацька районна рада Облаштування мережевої сонячної станції 

потужністю 30 кВт на базі опорного закладу 

Яреськівська загальноосвітня школа I-III 

ступенів ім.Ф.П.Борідька. 
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19  Придбання мобільного сценічного 

комплексу для розвитку 

фестивального туризму в кластері 

сільського зеленого туризму 

Недогарківської сільської ради 

Недогарківська ОТГ 

Кременчуцького району 

В рамках кластеру зеленого туризму для КП 

«П’ять перлин Дніпра» планується 

придбання мобільного сценічного комплексу 

з дизельним генератором для фестивального 

туризму. 

 

20  Впровадження ефективної системи 

поводження з ТПВ у Піщанській ОТГ 

 

Піщанська ОТГ 

Кременчуцького району 

Придбання сортувальної платформи зі 

сходами та поручнями,  її обшивка.  

Облаштування 8 контейнерних майданчиків. 

24 Сторожова вежа для розвитку 

туризму та підвищення пожежної 

безпеки лісів  

Опішнянська селищна 

рада 

Будівництво туристичної принади 

«Сторожова вежа» для розвитку туризму та 

підвищення пожежної й екологічної безпеки 

території. Закупівля матеріалів, 

відеокамер, відеореєстратора, ін. 

 

26 Придбання сміттєсортувальної лінії 

ТПВ для СКП «Сяйво» 

 

 

 

Засульська ОТГ 

Лубенського району 

Придбання сміттєсортувальної лінії СЛ-10, 

СЛ-16, СЛ-12/ 

 

28 Поліпшення якості муніципальних 

послуг позашкільної освіти у сфері 

розвитку фізичної культури і спорту 

на території Пирятинської міської 

ОТГ в контексті створення сучасного 

спортивно-інноваційно-

розвивального простору школи 

європейського успіху на базі 

Опорного закладу Пирятинський 

ліцей-тренувальний центр спортивної 

майстерності/ 

Пирятинська ОТГ Незадіяні підвальні приміщення будівлі 

Пирятинського ліцею (опорний заклад) 

планують обладнати для занять в 

позашкільний час (сумо, кіокушинкай-

карате, дитячий бокс, стрілецький спорт).  

Роботи: капітальні ремонтні роботи, 

облаштування спортивної майстерні, 

придбання спортивного обладнання. 
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33 Удосконалення системи поводження з 

твердими побутовими відходами на 

території Козельщинської об’єднаної 

територіальної громади 

Козельщинська ОТГ 

Козельщинського району 

Встановлення суцільної огорожі 

сміттєзвалища загальною протяжністю 540 

метрів. 

Встановлення 246 залізобетонних плит 

огородження.  

 

37 Районний Центр безпеки - безпечне 

село 

 

 

Чутівська районна рада Придбання обладнання і приладів 

довготривалого користування, 

пусконалагодження та налагодження 

системи управління та встановлення 

відеоконтролю: відео реєстратори, 

відеокамери, жорсткі диски, блоки 

живлення.  

 

38 Монтаж та впровадження 

розгалуженої системи 

відеоспостереження у реальному 

масштабі часу  з мінімальними 

часовими затримками з 

використанням волоконно-оптичних 

ліній зв’язку  в населених пунктах 

Ланівської ОТГ 

 

Ланівська ОТГ  

Карлівського району 

Прокладання волоконно-оптичної мережі з 

встановленням камер відеоспостережень. 

39 Веб-портал «Карлівський район – 

єдиний інформаційний простір» 

 

 

Карлівська районна рада Визначення точок установки відеокамер, 

обстеження. Створення порталу, 

налаштування, інтеграція існуючих ІТ-

систем, наповнення даними. 

Придбання комп’ютерної техніки. 
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49 Створення системи туристичних 

маршрутів та осередків зеленого 

туризму батьківщини Григорія 

Сковороди 

Чорнухинська районна 

рада 

Придбання альтанок для облаштування 

місць відпочинку туристичних маршрутів на 

території сільських рад (ігрові майданчики; 

садові гойдалки).  

Виготовлення промоційної продукції 

(інформаційні буклети, канцелярські 

предмети, паперові пакети)  

 

50 Удосконалення системи збирання ТПВ 

шляхом запровадження системи 

роздільного збору ТПВ в 

Чорнухинській ОТГ 

Чорнухинська ОТГ У смт. Чорнухи наявне підприємство, що 

здійснює збут вторинної сировини, 

придатної для переробки. Отже завдання 

влади – створити умови для збору вже 

відсортованого сміття. Тому проект 

передбачає придбання  52 сміттєвих 

контейнерів для роздільного збору (ПЕТ, 

пластикові відходи, макулатура, скляна тара)   

та облаштування 27 майданчиків. 

 

51 Реконструкція системи опалення 

позашкільного навчального закладу 

центру дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області 

 

Горішньоплавнівська 

міська рада 

Для поліпшення комфорту та економії 

енерговитрат планується встановити нові 

радіатори, прокласти нові трубопроводи, 

встановити індивідуальний тепловий пункт 

(ІТП).  

53 Придбання сміттєсортувальної лінії 

для полігону ТПВ Шишацької ОТГ 

 

 

 

 

 

Шишацька ОТГ Встановлення сміттєсортувальної лінії. 
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54 Безпечна громада» − єдиний 

інформаційний простір системи 

безпеки Мачухівської об’єднаної 

громади 

Мачухівська ОТГ Побудова мережі відеоспостереження: 

придбання відеокамер, серверного 

обладнання, програмного комплексу 

«Безпечна громада», налаштування єдиного 

моніторингового центру. 

57 Телекомунікаційна мережа медичних 

закладів Кобеляцького  

Кобеляцька районна рада 

 

На базі ЦРЛ та районних ФАПів планується 

впровадити програмні комплекси: «Реєстр 

пацієнтів», «Електронна черга», 

«Амбулаторія», «Діагностичне обладнання». 

Для цього -  

закупівля повних комплектів персональних 

комп'ютерів + софти. Також прокласти  

оптоволоконні кабелі для надання доступу 

до VPN-каналів і каналів Інтернет-зв’язку. 

Навчання медпрацівників роботі з системою 

телемедицини. 

59 Відродження історичної та духовної 

спадщини Новосанжарщини 

Новосанжарська районна 

рада 

Частину незадіяного приміщення 

Новосанжарського НВК планується 

обладнати під Новосанжарський краєзнавчий 

музей. Провести капремонт, придбати 

музейне обладнання, панорами, експонати 

для музею, сходів, вхідних груп. 

 

60 Будівництво мереж вуличного 

освітлення в Білоцерківській ОТГ 

(с.Огирівка, Поділ) шляхом 

встановлення світильників на основі 

Led  технологій 

 

 

 

Білоцерківська ОТГ Нове будівництво мережі вуличного 

освітлення на LED технологіях (монтаж 

кронштейнів, лінійної арматури, шаф 

управління з вузлом обліку електроенергії, 

встановлення електроопор). 
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62 Забезпечення діяльності комунальної 

організації «Новознам’янська місцева 

пожежна охорона» 

Новознам’янська ОТГ 

Кременчуцького району 

Реконструкція  приміщення котельні, в 

якому розміститься підрозділ МПО. 

Наступне - облаштування диспетчерського 

пункту. Окрім будівельно-монтажних робіт - 

налаштування системи відеоспостереження 

(6 відеокамер в ключових точках з 

облаштуванням диспетчерського пункту). 

 

68 Розвиток КП «Креатив» та 

забезпечення його технікою та 

обладнанням з метою розширення 

послуг і обслуговування території 

Заворсклянської ОТГ 

 

Заворсклянська ОТГ 

Полтавського району 

Планується поліпшити матеріально-технічне 

оснащення КП «Креатив» (придбання 

косарки роторної, прицепу самоскидного,  

щіток). 

71 «Увімкни сонце – живи комфортно» Омельницька ОТГ 

Кременчуцького району 

Будівництво сонячної електростанції 

потужністю 36 кВт на даху культурно-

спортивного комплексу «Дивограй». 

 

73 Реконструкція об’єктів вуличного 

освітлення м.Глобине шляхом 

облаштування засобами 

диспетчеризації 

Глобинська ОТГ Автоматизація та диспетчеризація для 

автоматичного керування вуличною 

мережею та оперативного виявлення 

поломок. 

Виведення усіх пунктів включення 

планується на спеціальну карту міста для 

управління диспетчером. Спеціальні шафи 

міститимуть датчики, що автоматично 

передаватимуть інформацію на 

диспетчерську (КП «Глобинське»).  
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74 Впровадження енергозберігаючих 

технологій по встановленню 

твердопаливного котла в 

Гребінківському центрі первинної 

медико-санітарної допомоги 

Гребінківської райради 

 

Гребінківська районна 

рада 

Проведення капітального ремонту котельні 

та встановлення твердопаливного котла. 

80 Решетилівка – інноваційний тестовий 

простір 

Решетилівська ОТГ Проект розумних інновацій і складається з 4 

блоків: 

1. Смарт Школа; 

2. Ядро розумного міста; 

3. Інтелектуальне освітлення; 

4. Базова станція для передачі даних + модулі 

збору даних. 
 

81 Будівництво бетонного скейт-парку у 

м. Кременчуці 

Кременчуцька міська рада Будівництво основних конструкцій скейт-

парку (заливка бетону, його вирівнювання, 

шліфування, герметизація швів, зміцнення 

хімічними розчинами). 
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4 категорія (проекти ММС) 

Реєстраці

йний 

номер 

Назва проекту Учасник(и) конкурсу Основні заходи проекту 

1 Спільний проект «Гарантована 

пожежна безпека громад 

південно-західної частини 

Кобеляцького району» 

Подавач: 

Озерянська с/р Кобеляцького 

району 

+ Григоро-Бригадирівська с/р 

+ Лучківська с/р 

+ Комендантівська с/р 

+ Світлогірська с/р 

+ Шенгурівська с/р. 

 

Придбання пожежного автомобіля. 

2 Спільний проект «Сонце і вітер 

– тепло дітям». Відновлювальні 

джерела енергії в закладах 

комунальної власності 

Гриньківської сільської ради 

Глобинського району 

Полтавської області 

 

Подавач : 

Гриньківська с/р Глобинського 

район 

+ Бугаївська с/р 

+ Горбівська с/р 

Будівництво комбінованої сонце-вітер 

електростанції потужністю 40 кВт. 

3 Інноваційно-технічне 

забезпечення туристичних 

об’єктів древнього міста Гелон 

Подавач: 

Більська с/р Котелевського 

району 

+ Котелевська сел/р 

+  Деревківська с/р 

+ Котелевська районна рада 

Організація підготовки масштабного 

етнофестивалю «Гелон-фест», 

розбудова Музею під відкритим 

небом. 

Планується забезпечити освітлення 

популярних місць відпочинку на 

території Більського городища, 

встановити камери 
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відеоспостереження, облаштувати 

WI-FI зони. 

 

13 Спільний проект 

«Впровадження інноваційних 

енергоефективних заходів по 

електропостачанню Лохвицької 

центральної лікарні на основі 

відновлювальних джерел 

енергії (енергії сонця)» 

 

Подавач: 

Лохвицька районна рада 

+ Безсалівська с/р 

+ Жабківська с/р 

+ Бербеницька с/р 

Встановлення сонячної 

електростанції в Лохвицькій ЦРЛ, 

закупівля товарів (фотоелектричні  

модулі, оптимізатор заряду, інвентор 

та ін.) 

16 Реконструкція системи гарячого 

водопостачання Зіньківської 

ЦРЛ з використанням 

альтернативних джерел енергії 

для задоволення санітарно-

гігієнічних вимог у лікарні 

шляхом встановлення сонячних 

колекторів 

Подавач: 

Зіньківська районна рада 

+ Проценківська с/р 

+ Високівська с/р 

+ Удовиченківська с/р 

+ Першотравнева с/р 

+ Батьківська с/р 

+ Новоселівська с/р 

+ Бірківська с/р 

+ Пишненківська с/р; 

+ Дейкалівська с/р 

 

Встановлення сонячних панелей та 

сонячного колектора. 

Випробовування системи гарячого 

водопостачання. 

17 «Право на безпечне життя» -

модернізація комунальної 

організації «Кирило-Ганнівська 

місцева пожежна охорона» 

 

 

Подавач: 

Кирило-Ганнівська сільська рада 

Зінківського району: 

+ Покрівська с/р 

+ Батьківська с/р 

+ Човно-Федорівська с/р 

+ Артелярщинська с/р 

+ Зінківська райрада 

Планується придбання засобів 

пожежогасіння та матеріального 

забезпечення працівників МПО  

(бойовий одяг, обладнання зв’язку,  

гідравлічний аварійно-рятувальний 

інструмент, рятувальний трап). 
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31 Сучасні інформаційні 

технології − невід’ємна частина 

нашого життя 

Подавач: 

Лютенська с/р Гадяцького 

району 

+ Великобудищанська с/р 

+ Гречанівська с/р 

+ Краснолуцька с/р 

+ Малопобиванська с/р 

+ Мартинівська с/р 

+ Римарівська с/р 

+ Сватківська с/р 

+ Харковецька с/р 

+ Ціпківська с/р 

 

Дооснащення системи 

відеоспостереження додатковими 

відеокамерами у кількості 52 шт., 

створення єдиної локальної мережі 

«Безпечний район». Придбання 

відеокамер, відеореєстраторів, 

розподільних коробок, моніторів. 

32 Будівництво будівлі «Центр 

громадської безпеки по 

вул. Качанівська, 10 в 

с.Петрівка-Роменська 

Гадяцького району Полтавської 

області» 

 

Подавач: 

Петрівсько-Роменська ОТГ 

Гадяцького району 

+ Сергіївська ОТГ 

Будівництво Центру громадської 

безпеки площею 556,51 м2 

 (+ автомобільна стоянка, спортивна 

зона, озеленення та благоустрій). 

40 Впровадження роздільного 

способу збору ТПВ на території 

Ковалівської та Степненської 

сільських рад Полтавського 

району 

Подавач: 

Ковалівська сільська рада 

Полтавського району 

+ Степненська с/р 

Придбання та доставка спеціального 

обладнання: контейнери для 

сортування відходів (скло, папір, 

ПЕТ-пляшка, 225 шт.); облаштування 

сміттєвих майданчиків (75 шт.); 

інформаційна продукція по 

сортуванню ТПВ, придбання апарату 

високого тиску для миття контейнерів 

– 1 шт. та ін. 
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41 Туристичний кластер як рушій 

соціально-економічного 

розвитку Кобеляцького, 

Козельщинського, 

Новосанжарського та 

Решетилівського районів 

Подавач: 

Кобеляцька міська рада 

+ Сухинівська с/р 

+ Білицька с/р 

+ Світлогірська с/р 

+ Лучківська с/р 

+ Григоро-Бригадирівька с/р 

+ Комендантівська с/р 

+ Козельщинська селищна рада 

+ Новосанжарська селищна рада 

+ Малоперещепинська ОТГ 

+ Нехворощанська с/р 

+ Решетилівська міська рада 

+ Решетилівська районна рада 

+ Кобеляцька районна рада 

 

Поліпшення матеріально-технічної 

бази спільного органу управління, 

встановлення сенсорних кіосків (4 

шт.) Розробка логотипів та 

графічного стилю 4 районів, розробка 

Стратегії розвитку кластеру. 

47 Розвиток туристичної 

привабливості території 

Хорольського району 

Полтавської області 

Подавач: 

Хорольська районна рада 

+ Андріївська с/р; 

+ Петракіївська с/р; 

+ Трубайцівська с/р 

 

Придбання та укладання тротуарної 

плитки. Косметичний ремонт 

столітнього сараю, вкритого 

очеретом, облаштування точок 

доступу WI-FI. 

Придбання та встановлення альтанки 

-1 шт., паркових лавочок - 20 шт., 

паркових гойдалок – 2 шт., сміттєвих 

урн - 20 шт., закупівля бруківки 300 

м2 велопарковок, вуличних ліхтарів. 
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48 Центр громадської безпеки у 

с.Токарі Лохвицького району 

Полтавської області 

Подавач: 

Токарівська сільська рада 

Лохвицького району 

+ Бодаквянська с/р; 

+ Пісківська с/р; 

+ Гирявоісковецька с/р; 

+ Лохвицька РДА. 

Будівництво Центру громадської 

безпеки на вільній ділянці 

комунальної власності. Неподалік 

медична лабораторія, Токарівський 

СБК, Токарівська ЗОШ. Будівля 

включатиме блок пожежного депо, 

гаражне відділення, блок інспектора 

поліції. 

 

65 Розвиток туристичної галузі 

Семенівщини як суттєвий 

фактор економічного зміцнення 

громад 

Подавач: 

Криворудська сільська рада 

+ Біляківська с/р; 

+Жовтнева с/р; 

+ Криворудська с/р; 

+ Наріжанська с/р; 

+ Пузирівська с/р; 

+ Заїчинська с/р; 

+ Василівська с/р; 

+ Очеретуватська с/р; 

+ Оболонська ОТГ; 

+ Горошинська с/р; 

+ Погребняківська с/р; 

+ Худоліївська с/р. 

Створення туристичних маршрутів, 

реконструкція приміщень під готелі у 

с.Крива Руда, Заїчинці, Біляки; 

відновлення «Панської купальні», 

облаштування місць для купання , 

створення «Театрального майдану» у 

с.Очеретувате, пересувної сцени, 

придбання сценічних костюмів. 

Також облаштування човнової станції 

у с.Біляки та Погребняки, місць для 

риболовлі біля водойм НПП 

«Нижньосульський»; придбання 

матеріалів та обладнання для еколого-

просвітницької діяльності 

екологічного центру у с.Худоліївка. 

69 Забезпечення 

високошвидкісним та якісним 

Інтернетом громад 

Карлівського району 

Подавач: 

Верхньоланівська сільська рада 

Карлівського району 

+ Попівська с/р; 

+ Мартинівська с/р; 

+ Білухівська с/р; 

+ Варварівська с/р. 

5 сільських населених пунктів 

забезпечити доступом до мережі 

Інтернет (с.Попівка, Верхня Ланна, 

Варварівка, Білухівка, Мартинівка).  
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