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ПЕРЕМОЖЦІ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 2021 РОКУ 

№ 

р/п 
Назва Подавач проєкту 

Співфінансування, тис. грн 

з обласного бюджету разом 

І категорія (сільські, селищні, міські ради) 

1 

Нове будівництво велодоріжок по вул. Гоголя (від перехрестя з вул. 

Шевченка до перехрестя з вул. Гурамішвілі ) в м. Миргород Полтавської 

області 

Миргородська міська рада 600,000 1263,160 

2 
Реконструкція велосипедної доріжки по проспекту Володимирському у  

м. Лубни 
Лубенська міська рада 600,000 2120,669 

3 
Капітальний ремонт приміщень пожежного депо смт. Білики по вул. 

Пристанційна, 42 Полтавського району Полтавської області 
Білицька селищна рада 591,493 1182,986 

4 
Капітальний ремонт та впровадження енергозберігаючих заходів Рашівської 

АЗПСМ Миргородського району Полтавської області 
Лютенська сільська рада 600,000 1494,932 

5 
Нова комунальна техніка – якісні послуги для населення Гоголівської 

громади  
Гоголівська селищна рада 600,000 1400,000 

6 
Покращення благоустрою і життя населення за рахунок придбання нової 

техніки та обладнання для Ромоданівської територіальної громади 

Ромоданівська селищна 

рада 
437,000 874,300 

7 
Інтелектуальне вуличне освітлення, модернізація шляхом облаштування 

системи диспетчеризації 
Лохвицька міська рада 600,000 1415,000 

8 

Будівництво пожежного депо «Центр громадської безпеки» по вул. 

Качанівської,10 в селі Петрівка – Роменська Гадяцького району Полтавської 

області 

Петрівсько – Роменська 

сільська рада 
600,000 1200,000 
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9 

Капітальний ремонт частини приміщень будинку культури з облаштуванням 

центру надання адміністративних послуг Великобудищанської сільської ради 

на вул. Васюти,67 в с. Веприк Миргородського району Полтавської області 

Великобудищанська 

сільська рада 
600,000 1426,556 

10 
Сучасна комунальна техніка – якісні послуги для мешканців Хорольської 

громади 
Хорольська міська рада 600,000 2300,000 

11 
Вогнеборці – добровольці – основа безпечного життя та добробуту Заводської 

міської територіальної громади 
Заводська міська рада 600,000 7351,000 

12 

Поліпшення технічного стану та благоустрою прибережної р. Хорол в межах 

Сергіївської ТГ Гадяцького району Полтавської області на ділянці №1 від 

ПК-0 до ПК-1 та на ділянці №2 від ПК-5 до ПК-7зони 

Сергіївська сільська рада 600,000 1678,258 

13 Придбання екскаватора – навантажувача для потреб Градизької громади Градизька селищна рада 600,000 1850,000 

14 
Організація роботи Центру культурних послуг на базі Божківського будинку 

культури 

Новоселівська сільська 

рада 
600,000 1260,000 

15 

Реконструкція амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Рокита за 

адресою: вул. Центральна, 38 с. Рокита Миргородського району Полтавської 

області 

Білоцерківська сільська 

рада 
600,000 1200,000 

16 Відродження пам’яті Марії Костянтинівни Башкирцевої Диканська селищна рада 600,000 1486,000 
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17 
Будівництво спортивного залу за адресою: вул. Героїв України, 4а с. Сенча 

Лохвицького району Полтавської області  
Сенчанська сільська рада 600,000 1260,000 

18 
Запровадження системи збирання твердих побутових відходів у 

Гребінківській міській територіальній громаді – Чиста громада 
Гребінківська міська рада 600,000 1200,000 

19 

Придбання спецтехніки (автогідропідіймача) з метою зменшення ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру та для 

забезпечення належного рівня благоустрою населених пунктів Оржицької 

селищної територіальної громади 

Оржицька селищна рада 600,000 1350,000 

21 
Придбання спецтехніки (екскаватора JCB ЗCX) для запобігання та усунення 

наслідків природних стихійних лих в Опішнянській територіальній громаді 

Опішнянська селищна 

рада 
600,000 2588,768 

23 
Будівництво спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття в 

смт Нова Галещина по вул. Заводська 

Новогалещинська 

селищна рада 
600,000 1500,000 

24 
Створення підрозділу місцевої пожежної охорони на території Пришибської 

територіальної громади 
Пришибська сільська рада 600,000 1200,000 

25 

Створення безпечних умов проживання мешканцям Кам’янопотоківської 

територіальної громади за рахунок придбання дорожньої техніки 

комунальному господарству 

Кам’янопотоківська 

сільська рада 
600,000 2500,000 
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26 
Придбання спеціальної техніки для ремонту доріг комунальної власності 

Нехворощанської територіальної громади 

Нехворощанська сільська 

рада 
600,000 1366,450 

27 Оновлення парку «26 вересня 1943 року» в селищі Козельщина 
Козельщинська селищна 

рада 
600,000 2050,000 

28 
Придбання транспортного засобу для перевезення маломобільних груп 

населення 

Новооржицька  селищна 

рада 
600,000 1260,000 

29 
Встановлення системи відеоспостереження  в населених пунктах 

Великосорочинської громади 

Великосорочинська 

сільська рада 
380,000 783,886 

30 
Будівництво пожежного депо по вул. Соборній, 1б в селі Римарівка 

Гадяцького району Полтавської області 

Краснолуцька сільська 

рада 
600,000 1200,000 

31 Чисті пляжі Кременчуцької громади Кременчуцька міська рада 565,000 1225,000 

32 Придбання спецтехніки для комунального підприємства «Каштан» Пирятинська міська рада 600,000 1350,000 

33 

Створення інтерактивної платформи розвитку суспільства шляхом 

облаштування двох лінгафонних кабінетів в опорних закладах Семенівської 

територіальної громади 

Семенівська селищна рада 600,000 1200,000 

34 

Надання послуг з монтажу та налагодження роботи телекомунікаційного 

обладнання системи відеонагляду в рамках проекту «Безпечне місто» на 

об’єктах Зіньківської територіальної громади Полтавської області  

Зіньківська міська рада 600,000 1204,752 
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35 
Придбання мікроавтобусу для мобільності колективів та працівників 

Решетилівської міської територіальної громади 
Решетилівська міська рада 600,000 1400,000 

36 
До трьохсотої річниці: створення транспортної та інформаційної доступності 

батьківщини Григорія Сковороди 

Чорнухинська селищна 

рада 
500,000 1056,000 

37 
Створення обслуговуючого енергетичного кооперативу «Благоустрій енергія» 

у сільській місцевості Шишацької громади 
Шишацька селищна рада 375,000 750,000 

2 категорія (спільні проєкти ММС)  

20 

Монтаж технічних засобів телекомунікацій. Встановлення системи 

відеонагляду (безпечний район) на об’єктах Котелевської селищної ради та 

Великорублівської сільської територіальних громад  

Котелевська  селищна та  

Великорублівська сільська 

ради 

800,000 1600,000 

      21048,493 57547,717 

 


